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BonDe & gintBerg

koBBerMØLLe inDUstriMUseUM

sUnDHeDstJenesten

LeDer

Dansk pas

Lanterner

Jazz

Larsen

[KONTAKT] Lanterneløb er spændende, og der er 
mange af dem, bl.a. i Egernførde og Bydelsdorf. 
(Arkivfoto)

[KONTAKT] En ny jazzkoncert på Flensborghus med 
verdensstjerner - bl.a. Eliot Zigmund (foto) venter 
jazzvennerne 1. november.

[KONTAKT] Vestkystkulturens opstart bliver en kon-
cert i Garding med Kim Larsen-kopi-duoen Anders 
og Larsen a la duo.

Mindeord
[KONTAKT] Mindeord om Ilse Kürstein (85), Bov.

[KONTAKT] I et høringssvar til 
Justitsministeriet slår Sydsle-
svigsk Forening et slag for, at 
danske sydslesvigere, bosat i 
Sydslesvig, får adgang til dob-
belt dansk statsborgerskab, når 
loven om dansk indfødsret æn-
dres senere på året.
SSF er ikke i tvivl om, at rigs-
danskere bosat i udlandet 
(eksempelvis Sydslesvig) i vid 
udstrækning vil benytte sig af 
den kommende mulighed for at 
erhverve det pågældende lands 
starsborgerskab (eksempelvis 
det tyske) - uden at skulle afgive 
det danske.
Betragtet ud fra sydslesvigernes 
synsvinkel er der dog andre for-
hold, der gør sig gældende.
SSF anbefaler i sit høringssvar, 
at også danske sydslesvigere 
med tysk pas og permanent 
bosiddende i Sydslesvig får mu-
lighed for at søge dansk dobbelt 
statsborgerskab, når de opfylder 
betingelser som f.eks. afsluttet 
dansk skolegang og flere års 
medlemsskab af en af de syd-
slesvigske hovedforeninger.
En lignende ordning anbefales 
for danske sydslesvigere, der er 
flyttet til Danmark hhv. ikke er 
født i Sydslesvig.
SSF henviser i sit høringssvar 
til, at dobbelt statsborgerskab 
i forbindelse med nationale 
mindretal allerede praktiseres 
i grænseregionerne Ungarn-
Rumænien, Ungarn-Serbien, 

Ungarn-Ukraine, Rumænien-
Moldova og Kroatien-Serbien.
SSF begrunder ønsket om at 
medtage danske sydslesvigere i 
en kommende lov om dobbelt 
statsborgerskab bl.a. med, at 
mindretallet er en del af den 
danske, offentlige sektor med 
gensidige forpligtelser bl.a. gen-
nem Sydslesvigloven. Mulighe-
den for dobbelt statsborgerskab 
vil yderligere bekræfte den 
enkelte sydslesvigeres danske 
identitet og fremme det histo-
riske, kulturelle og sproglige 
fællesskab mellem Sydslesvig og 
Danmark.
Forholdene i det dansk-tyske 
grænseland har igennem de 
seneste 15-20 år udviklet sig i 
retning af, at et øget antal per-
soner fra et nationalt mindretal 
udover at være statsborgerrets-
ligt tilknyttet deres bopælsland 
ønsker at erhverve det stats-
borgerskab, der er forankret i 
det moderland, vedkommende 
historisk, kulturelt og sprogligt 
føler sig bundet til - det danske.
SSF har indledt en dialog-runde 
med partiernes indfødsrets-
ordførere i Folketinget for at 
overbevise dem om, at sydsle-
svigerne også bør kunne få sig 
et dansk pas - ved siden af det 
tyske.

 SYDSLESVIGSK FORENING

I humorens tegn
[KONTAKT] SSF Flensborg Amt og Bib-
lioteket havde den 14. oktober invite-
ret til en aften i humorens tegn. Først 
satte stand up-comiker og radiovært 
Anders Bonde godt gang i publikum-
mernes lattermuskler, derefter bragede 
DR-programmet ”Gintberg på Kanten 
- Sydslesvig” ind over skærmen.
Anders Bonde er stand up-komiker, 
radiovært ved P4, tekstforfatter og 
bosiddende i Sydslesvig. Han tog ud-
gangspunkt i forskellen mellem dansk 
og tysk og den blanding, der opstår i 
det danske mindretal, og kom med en 
spontan og sjov intro.

Et af hans eksempler handlede om, at 
danskerne gerne kommer for sent, ty-
skerne forventer, at man kommer præ-
cise, hvorimod sydslesvigerne finder 
en mellemvej ved at giver en margin 
på et par minutter. Også nogle sjove 
betragtninger om det at være nybagt 
far, fik latteren frem.
Bagefter tog Gintberg, som bekendt, 
Sydslesvig under kærlig behandling. 
Som flere i publikum sagde, så var det 
særlig sjovt at se showet i fællesskab 
og i hyggelige rammer. Et vellykket tv-
program og en vellykket aften. 
 mh

Stand up-komikeren Anders Bonde...

... tryllebandt publikum. 
(Fotos: Marike Hoop)

Besøg kan stadig nås
[KONTAKT] Et besøg på det nyindret-
tede Kobbermølle Industrimuseum 
er altid en oplevelse - og grupper kan 
komme ind hele året.
Men også enkeltpersoner kan nå et 
besøg endnu, for frem til 31. oktober 
har Kobbermølle Industrimuseum 
åbent onsdag-søndag kl. 13-17; og i 
månederne november-april er museet 

åbent den første søndag i måneden kl. 
13-17.
Grupper over seks personer er efter af-
tale velkommen alle dage hele året på 
(næsten) alle tidspunkter af dagen og 
får en rundvisning med i købet.
Mod et mindre servicegebyr er det 
efter aftale muligt at nyde medbragt 
picnic eller kaffe/kage.

Museet kan kontaktes på 0461 407 
7125 (brug telefonsvareren – vi ringer 
tilbage) eller på museum@kabelmail.
de.
Se også www.industriemuseum-kup-
fermuehle.de
 SLS

Museumshal med model af kobbermøllen. (Foto: museet)

Udstiller velfærdsteknologi
[KONTAKT] Dansk Sundhedstjeneste 
for Sydslesvig indbyder alle interesse-
rede til en åben udstilling om velfærds-
teknologi tirsdag den 11. november kl. 
12-18 i Sundheds- og Socialcentret, 

Skovgade/Waldstr. 45 i Flensborg.
Det er en udstilling med eksempler på, 
hvilke muligheder, der er i dag for tek-
nologiske hjælpemidler i hjemmet og 
på institutioner.

Ved samme lejlighed er der mulighed 
for en snak med andre besøgende 
om muligheder, begrænsninger og 
udfordringer ved brugen af moderne 
velfærdsteknologi.



24.
SdU-håndboldskole for U14-U16 drenge i Slesvig 24.-26.10.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Bingo i Tønnsenhuset kl. 19.30
Ældreklubben Flensborg-Duborg: Tur til Slesvig - afg. fra Junkerhulvej kl. 14.30
Harreslev Kvindeforening: Kegling
SSF Sydtønder amt + Læk og Aventoft menigheder: Koncert med Bjerre, Bjerre og Bjerre på 
Læk Danske Skole kl. 19.30
SSF-distrikt Skovby: Underholdningsaften med lotto i Hærvejshuset kl. 19.30

25.
Helligåndskirken Flensborg: Uropførelse af værker med Dybbøl Kirkes Kammerkor og Buxte-
hude Kammerchor kl. 16.30
Vanderup UF: Punchpetanque på banerne ved skolen kl. 14
SSF Hohn Herred: Familieudflugt til Wildpark Eekholt. Afg. fra Vestermølle Skole kl. 16

26.
De danske menigheder i Flensborg og Omegn: Efterårsmøde med foredrag ved Ole Juul om 
”hvilken styrke, det er at være fortalt ind i en historie” efter gudstjenesten i Helligåndskirken kl. 
14
SSF-distrikt Isted/Jydbæk: Efterårs- og julebasar i Jydbæk Forsamlingshus kl. 9-16

27.
SSF Flensborg by: Stjernelanterneløb til havnespidsen fra de respektive skoler og børnehaver 
kl. ca. 17.15
Flensborg SSF-distrikt Nord: Diabetikerklub i menighedshuset kl. 14
Flensborg SSF-distrikt Tarup: Bogbus og café i Taruphus
De danske foreninger i Jaruplund, Veding og Sankelmark distrikt: Hygge på skolen kl. 19.30
Lyksborg Kvindeforening: Infoaften om julebasaren i Rudehalle - på skolen kl. 19-19.30
SSF-distrikt Hatsted: Det` for børn/ bolsjer i forsamlingshuset kl. 15. Bogbus kl. 16
SSF-distrikt Skt. Peter-Ording: Højtlæseaften i Klitskolen kl. 19.30-21
Slesvig Folkekor: Korprøve i Ansgar Slesvig kl. 19.45-21.30
SSW-distrikt Sønderbrarup: Påskeliljeløg pakkes på skolens lærerværelse kl. 19

28.
Det Lille Teater Flensborg: ”Bølgen” i Hjemmet, Mariegade 20 kl. 19.30
SSF: Teatret Møllen opfører ”Guldgraveren” på Slesvighus kl. 20
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad med Sejlklubben i Tønnsenhuset kl. 9
SSF-distrikt Harreslev: Kor for alle sangglade på skolen kl. 19.30
SSF-distrikt Lyksborg: Kreativ café (julepynt) på skolen kl. 15.30
Skovlund ældreklub: Møde i forsamlingshuset kl. 15
Lyksborg Kvindeforening: Besøg i Schokoladenküche i Kappel, fra ZOB kl. 13.30
SSF-distrikt Sild: Hygge og håndarbejde i List Forsamlingshus kl. 18.30-20
SSF Rendsborg/Egernførde amt: Fælles tur til ”Guldgraverne” på Slesvighus, fra Medborgerhu-
set kl. 18.45
SSF-distrikt Dannevirke: Det mobile keramikværksted ved Dannevirkegården kl.19.30
Skovby Seniorklub: Inge Lise Møller fortæller om sin store rejse, i Hærvejshuset kl. 15

29.
Spil Dansk Dag: Koncert med Scat-Catz i Ejderhuset, Bydelsdorf kl. 20
Borgerforeningen Flensborg: Generalforsamling i Borgerforeningen kl. 19
SSF-distrikt Kobbermølle, skolen og børnehaven: Lanternefest ved børnehaven kl. 17.30
Oksbøl Kvindeforening: Mødeaften i forsamlingshuset kl. 19
SSF-distrikt Vanderup: Filmaften på Jaruplund Højskole kl. 19.30
Læk Kvindeforening: Hobbyaften i pensionistboligernes klublokale kl. 19-21
De danske foreninger i Agtrup: Roemos med tilbehør i forsamlingshuset kl. 19.30
SSF Holtenå: Filmaften i forsamlingshuset kl. 19
SSF-distrikt Bøglund: Senioreftermiddag i forsamlingshuset kl. 14.30
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
Slesvig Seniorklub: Spil i lillesalen på Slesvighus kl. 14

30.
Spil Dansk Dag: Syng med på Alderdomshjemmet i Flensborg kl. 10-11
Spil Dansk Dag: Fællessang på Søndertorv i Flensborg kl. 10.40-11.30
Spil Dansk Dage: Syng sammen med 60+ fra Husum og Ejdersted amter og trioen ”Fars Grise” 
på Husumhus kl. 14.30
Spil Dansk Dage: Koncert med Jakob Park – Jazz & Poesi på Flensborg Bibliotek kl. 17
Spil Dansk Dag: Koncert med Thomas Krogh i Ansgar Kirke, Flensborg kl. 19.30
Spil Dansk Dag: Koncert og foredrag med Nanna Lyders i Det Danske Hus, Sporskifte kl. 20
Spil Dansk Dag: Hit med højskolesangbogen på Harreslev Danske Skole kl. 19.30
Det Lille Teater Flensborg: ”Bølgen” i Hjemmet, Mariegade 20 kl. 19.30
SSF Store Solt distrikt: Hygge med kaffe, kage og lidt snak i forsamlingshuset, bogbus kl. 15
De danske foreninger og institutioner i Skovlund og Valsbøl: Fællesmøde kl. 19
Vesby UF: Generalforsamling på Medelby Skole
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15

  Ugen 
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egernFØrde & BYdeLSdorF

gULdgrAVeren PÅ SLeSVIgHUS

JYdBÆk

SPIL dAnSk dAge(n)

[KONTAKT] Når Scat-Catz kommer til 
byen inviteres alle – store som små – 
til at spille musik sammen.
Onsdag den 29. oktober kl. 20 sker 
det i Ejderhuset i Bydelsdorf (IKKE 
som tidligere meddelt på Ejderskolen 
i Rendsborg) som led i den sydslesvig-
ske del af Spil Dansk Dagen.
Billetter sælges på SSFs sekretariater i 
forsalg til 10 euro (8 euro for medlem-
mer) og ved indgangen til 12 hhv. 10 
euro.
Med fire af Danmarks bedste musike-
re rokker og ruller, hopper og klapper, 
synger og swinger alle sig ind i musik-
kens verden med jazzklassikere af bl.a. 
Duke Ellington og Jobim, men også 

nye sange og musik, der skabes nu og 
her i fællesskab med publikum.
Scat-Catz spiller ikke FOR, men MED 
publikum.
De fire er:
Sille Grønberg – vokal og guitar: Har 
spillet 600 koncerter med Djanzz 
og har turneret i Frankrig, Belgien, 
Estland og Kina. Spiller desuden i Lyd-
land, De tre Musikterer og Rosa fra 
Rouladegade.
Palle Windfeldt – guitar: Komponist 
og guitarist i Tango Orkestret, Bagdad 
Dagblad, Snajer / Windfeldt Guitar-
duo, Djanzz, Lydland og Rosa fra Rou-
ladegade.
Steen Rasmussen – keyboards: Spiller 

/har spillet med bla: Sanne Salomon-
sen, DR Big Band, Nabia, Airto Morei-
ra, Søs Fenger, Danseorkestret, Marie 
Carmen Koppel. Har desuden eget 
nordisk-brasilianske orkester og blev 
nomineret til en DMA-JAZZ-grammy.
Klaus Menzer – trommer: Har med-
virket på op imod 1000 udgivelser. 
Spiller/ har spillet med bl.a. Sneakers, 
Moonjam, Lis Sørensen, Sebastian, 
Burning Red Ivanhoe, One Two, San-
ne, Hanne Boel, Alberte og Græsrød-
derne; modtog Ken Gudman-prisen i 
2009.

 

Koncert med Scat-Catz i Ejderhuset

Scat-Catz i Rendsborg-Bydelsdorf onsdag næste uge. [KONTAKT] Fredag den 31. okto-
ber kl. 18 mødes alle danske fra 
Egernførde-Risby og opland ved Med-
borgerhuset på H.C. Andersensvej 8 i 
Egernførde til det store fælles optog, i 
år som et led i Spil Dansk-Dagen.
Optog og det afsluttende traktement i 

Jes Kruse-Skolens store hal arrangeres 
af SSF Egernførde i fællesskab med de 
andre danske foreninger og institutio-
ner i Egernførde.

BYDELSDORF
I Bydelsdorf mødes man, som hvert 

år, til optoget på Rådhuspladsen i By-
delsdorf kl. 18. Efter rundturen har de 
fleste sikkert en god appetit, og den 
kan blive stillet i Ejderhuset, hvor der 
venter grillpølser og mere. Arrangør er 
SSF Rendsborg by.

Lanterneoptog 31. oktober

[KONTAKT] SSF-distrikt Isted-Jydbæk 
indbyder alle interesserede til dets 
store og traditionelle efterårs- og jule-
basar nu på søndag den 26. oktober i 

Jydbæk Forsamlingshus på hovedga-
den, Grosse Str. 69a i Jydbæk/ Jübek.
Der startes kl. 9, og der kan købes de-
korationer, puder, hatte for børn, træ-

dekorationer, lamper og meget andet.
Traditionen tro kan der også købes 
kaffe, kager, pølser og vafler.
Der lukkes og slukkes kl. 16.

Basar 26. oktober

[KONTAKT] Tirsdag den 28. oktober 
kl. 20 arrangerer SSF teater sammen 
med Teatret Møllen fra Haderslev på 
Slesvighus i Slesvig.
Guldgraveren er en musikalsk ud-
vandrerhistorie, som eksempelvis SSF 
Rendsborg-Egernførde arrangerer fæl-
leskørsel til. Nærmere oplysning på de 
respektive sekretariater.
Fire mænd med et væld af instrumen-
ter spiller, synger og fortæller historier 

om det at rejse hjemmefra og søge 
lykken under nye himmelstrøg. Med 
et musikalsk udgangspunkt i dansk 
og amerikansk musik beskrives drøm-
men om et bedre liv, angsten for det 
ukendte og hjemlængslen.
Johannes V. Jensens Himmerlandshi-
storie om guldgraveren Laust Eriksen 
er brugt som inspirationskilde til for-
tællingen. Laust Eriksen forlader kone 
og barn i Danmark og rejser til Ame-

rika - vil finde lykken og grave efter 
guld. Han vender hjem 29 år efter for 
at forenes med sin søn.
De medvirkende står for manuskriptet, 
instruktør er Ole Sørensen, scenografi 
ved Gitte Kath.
På scenen ses Jesper Folke Olsen, 
Ole Sørensen, Klaus Andersen og Lars 
Rødbroe. 
Varighed: 60 minutter 
www.teatretmoellen.dk 

En musikalsk udvandrerhistorie

Guldgraveren med 
Jesper Folke Olsen, Ole 
Sørensen, Klaus Ander-
sen og Lars Rødbroe på 
scenen på Slesvighus 
tirsdag næste uge.



JAZZ PÅ FLENSBORGHUS

TRE DANSK-TYSKE VINDER-KONCERTER

MINDRETAL PÅ CHRISTIANSBORG

BORGERFORENINGEN

FLENSBORG BIBLIOTEK
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Bülow/ Kristiansen/ Lundgaard
trio feat. Eliot Zigmund

[KONTAKT] Lørdag den 1. november 
kl. 20 tilbyder SSF og SdU atter jazz på 
Flensborghus i Flensborg med Bülow/ 
Kristiansen/ Lundgaard trio feat. Eliot 
Zigmund.
Christina von Bülow, Søren Kristiansen 
og Jesper Lundgaard har dannet trio 
siden 2006. Samarbejdet opstod na-
turligt i en kærlighed til jazzens rødder 
og ikke mindst til alle de fine, gamle 
melodier, som hører denne tradition 
til.
Alle tre musikere regnes blandt Dan-
marks fineste musikere.
Trommeslageren Eliot Zigmund har 
boet både i New York og Los Angeles 
og gennem årene arbejdet og indspil-
let med en perlerække af musikere - 
Neil Sedaka, Dionne Warwick og The 
Pointer Sisters, Chet Baker, Jim Hall og 
Stan Getz. I flere år var han fast med-
lem i Bill Evans trio, og senere i Michel 
Petrussianis trio.
Det er en sand mester, der kommer til 
Flensborghus. Hans trommespil tager 
de tre danske musikeres sammenspil 
op til nye højder, hvor der både er 
rum for det dybe swing og det mere 
lyriske, luftige og til tider bevægende i 
musikken.
Kvartetten er 2014 aktuel med CDen 
”The Good Life”.Eliot Zigmund. (Ill.: hjemmesiden)

I Dybbøl, Flensborg og Haderslev
[KONTAKT] 16 komponister fra Dan-
mark og Tyskland deltog i en komposi-
tions-konkurrence, som Dybbøl Kirke 
arrangerede i samarbejde med Bund 
Deutscher Nordschleswiger i anled-
ning af 150-året for Dybbøl-Slaget. 
Man havde efterlyst nye korværker, 
hvis tekst beskæftiger sig med de hi-
storiske begivenheder fra 1864, og 
som giver en perspektivering til nutid/
fremtid.
Juryen under ledelse af musikkonsu-
lent Susanne Leona Heigold (BDN) og 
organist Frank Laue (Dybbøl Kirke) be-
lønner følgende komponister og deres 
værker med en af de tre udlovede pri-

ser på hhv. 1.600, 1.000 og 400 euro:
Leon Tscholl (Tyskland), 150 Jahre 
Schlacht von Düppel / 150 år for 
Slaget ved Dybbøl, Morten Nyord 
(Danmark), Kardæsker og lærker, og 
Anthon Hansen (Danmark), Bøn om 
fred.
Uropførelseskoncerten er i morgen, 
fredag den 24. oktober i Dybbøl Kirke 
kl. 18.30.
Efter koncerten overrækkes priserne 
ved et let traktement i kirkeladen.
Alle interesserede er velkomne.
Lørdag den 25. oktober kl. 16.30 bli-
ver koncerten gentaget i Helligåndskir-
ken i Flensborg og søndag den 26. ok-

tober kl. 16.30 i Haderslev Domkirke.
Udover den nykomponerede kormu-
sik synger Dybbøl Kirkes Kammerkor 
under ledelse af organist Frank Laue 
og Buxtehude-Kammerchor under 
ledelse af Susanne Leona Heigold vær-
ker af Felix Mendelssohn-Bartholdy og 
Niels W. Gade.
Udover korene medvirker en række 
instrumentalsolister: organist Karsten 
Munk, solotrompetist i Sønderjyllands 
Symfoniorkester Elias Heigold, trom-
petist Niels Tilma, bratschist Johan 
Korsfeldt og blokfløjtenist Jens Bauer.
Der er gratis adgang til koncerterne.

Nyvalg af formand
[KONTAKT] Den selskabelige forening 
Borgerforeningen i Flensborg afvikler 
sin årlige hovedgeneralforsamling ons-
dag den 29. oktober kl. 19 i Restau-
rant Borgerforeningen.
Dagsordenen er den helt sædvanlige, 
hvor formand Jørgen Peter Weis og 
kasserer Hugo Lessow aflægger beret-
ninger.
Væsentligt punkt er valg af ny for-
mand.
Jørgen Peter Weiss stiller ikke til 
genvalg, så bestyrelsen stiller med et 
nyt forslag til hvervet, der dog først 
fremlægges, når dagsordenspunktet 
behandles.
Ved øvrige valg er de nuværende i be-
styrelsen villige til genvalg.

Når dagsordenen er udtømt, fortæl-
ler socialrådgiver Anders Kring, Dansk 
Sundhedstjeneste, om organisationens 
og egne opgaver, og præsenterer SdUs 
forslag til en ny mindretalsstruktur, 
kaldet ”Region Sydslesvig”. Her ventes 
en bred debat, og foredragsholderen 
er forberedt på forskellige synspunkter 
og sikkert også konstruktive forslag fra 
medlemmernes side.
Deltagere i hovedgeneralforsamlingen 
må senest mandag den 27. september 
kl. 12 tilmelde sig på telefon 0461 
23385 af hensyn til den indledende 
spisning, som traditionen tro er 
sprængt oksebryst - også kaldet Gyl-
denspjæts Livret.

Skumringstid med spisning
[KONTAKT] Dansk Centralbib-
liotek og Foreningen Norden 
indbyder til en hyggelig aften 
mandag den 10. november kl. 
18 på Flensborg Bibliotek, Nør-
regade/ Norderstr. 59. Der er 
Nordisk Biblioteksuge.
Kl. 19 slukker alle biblioteker 
i Norden det elektriske lys. På 
Flensborg Bibliotek læser bib-
liotekar Jørgen Mulvad i stearin-
lysets skær. På alle biblioteker 
læses samme afsnit fra romanen 
”Stallo” af den svenske forfatter 
Stefan Spjut. Det er en gyser 
med baggrund i samisk mytologi 
om troldvæsen.
Inden oplæsningen spiser del-
tagerne kl. 18 ”Färslimpa med 
potatis- och fänkålsgratäng”, 
som er en ret fra den svenske 
kogebog ”Fra Sveriges nya lands-
kapsrätter”.
Tilmelding til spisningen inden 
torsdag den 6. november til bib-
lioteket.
Jørgen Søby Andersen, souschef 
i Aabenraa Musikskole, afslutter 
aftenen med at spille nordiske 
melodier på guitar.
Entré med spisning og en gen-
stand 15 euro.

Fra plakaten. (Ill.: Brian Pilkington, Island)

Velbesøgt kulturnat
[KONTAKT] Det Sønderjyske Værelse 
på Christiansborg var velbesøgt, da 
der var Kulturnat på Christiansborg 
for et stykke tid siden, og det danske 
mindretal - ud over personlig, trykt og 
elektronisk information - bød på en 
1864-teaser i form af en vaskeægte 

dansk artilleriofficier fra 1864 - per-
sonificeret af Danevirke Museums 
inspektør Nis Hardt, der skød på folk 
med mere eller mindre vanskelige 
spørgsmål om Sønderjylland og Syd-
slesvig.

Formanden for det tyske mindretal i Søn-
derjylland, Hinrich Jürgensen havde un-
der sit gæstevisit i det danske mindretals 
værelse på Borgen - efter ansigtsudtrykket 
at dømme - svært ved at svare på nogle af 
”artilleriofficer” Nis Hardts spørgsmål om 
grænselandet. (Fotos: Tine Andresen)

Det interesserede publikum kunne både spille og vinde Græn-
seforeningens brætspil ”1864” under kyndig vejledning af 
SSF-næstformand Gitte Hougaard-Werner, der viste sig at være 
aldeles ferm på en lynversion af spillet.

Signe Marie Jensen t.v. fra Harreslev var en af de tre kul-
turmødeambassadører, som gik rundt på Christiansborg og 
informerede om det danske mindretal.

Sent på aftenen blev der spillet om det sidste spil, og det var 
Ujammi Engell t.h. med grønlandske rødder, der kunne tage 
sit spil med hjem - til hendes, Gitte Hougaards og kammera-
ternes glæde.

Lykkehjulet gør lykke hos publikum 
- også på Borgen; her med Lisbeth Ko-
chanski, SSFs grafiker, som lykkefe.
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[KONTAKT] Kommunalpolitiker aus 
den drei Frieslanden haben sich bei 
einem Treffen kürzlich in Nordfries-
land für einen Ausbau der Koopera-
tion zwischen den Nordsee-Anrainern 
ausgesprochen. Sie bieten an, ihre Er-
fahrungen und Traditionen aus der in-
terfriesischen Zusammenarbeit in die 
insbesondere von der schleswig-hol-
steinischen Landesregierung forcierten 
Nordseekooperation einzubringen.
Neben einem umfangreichen Besuch-
sprogramm zum Themenschwerpunkt 
Erneuerbare Energien war die Nord-
seekooperation ein zentraler Punkt in 
den Beratungen des Kommunalpoliti-
kertreffens.
In der ”Klockrieser Erklärung“ – Klock-
ries gehört zur Gemeinde Risum-Lind-
holm – betonen die Friesen, dass sich 
der Interfriesische Rat bereits vor mehr 
als 60 Jahren des Themas angenom-

men hat. 
»Wir stützen uns dabei auf die Tradi-
tion des von Friesen entwickelten aus-
gebreiteten Handels über die Nord-
see, die in früheren Zeiten nicht von 
ungefähr den Namen »Mare Frisicum“ 
trug«, so die Vorsitzende der Sektion 
Nord, Ilse Johanna Christiansen. 
Mit der Nordseekooperation werden 
hohe Erwartungen verbunden, so 
heißt es u.a., »dass die Nordseekoope-
ration insbesondere in den Bereichen 
Wirtschaft, Kultur, Bildung und Sport 
viele Potenziale zur Verbesserung des 
Miteinanders rund um die Nordsee 
birgt, und dass eine Stärkung der 
Nordseekooperation innerhalb der 
drei Frieslande den Gemeinden im 
ländlichen Raum zugute kommen 
würde.«
In der Erklärung wird an die Länder 
Schleswig-Holstein, Niedersachsen so-

wie an die Provinz Fryslân appelliert,
• zur Weiterentwicklung des ländli-
chen Raumes und zur Sicherstellung 
gleichwertiger Lebensbedingungen im 
ländlichen Raum der Ansatz für den 
Netzausbau (sowohl für die erneuer-
baren Energie wie auch für den Breit-
bandausbau) massiv zu erhöhen,
• geeignete Lösungen anzustreben, 
um die Verkehrsinfrastruktur auch im 
ländlichen Raum auszubauen,
• den Küstenschutz als Gemein-
schaftsaufgabe zwischen Bund und 
Land zu betrachten und umzusetzen, 
sowie
• die kulturelle und die übrige interfri-
esische Zusammenarbeit gemeinsam 
vertraglich zu unterstützen.
Die Friesen betonen, dass sie sich bei 
der Nordseekooperation als Partner 
der Politik verstehen: »Wir bieten 
an, zur Umsetzung der genannten 
Punkte unsere lebendige Tradition 
und Zukunftsorientierung, Impulse 
und gelebte Partnerschaft, Offenheit 
und verlässliche Zusammenarbeit ein-
zubringen.«
Interfriesische Kommunalpolitikertref-
fen finden auf Einladung des Interfrie-
sischen Rates alle zwei Jahre statt, und 
zwar abwechselnd in den drei Sektio-
nen – Sektion Ost (Niedersachsen), 
Sektion Nord (Schleswig-Holstein) und 
Sektion West (Provinz Fryslân / Nie-
derlande).
Die Klockrieser Erklärung auf deutsch:
http://www.friesenrat.de/inside/xy/
ifr/2014/kompol/klockries_reso.pdf
und auf westfriesisch:
http://www.friesenrat.de/inside/xy/
ifr/2014/kompol/klockries_resoFRL.pdf
FN

Wünschen bessere
Nordsee-Kooperation

[KONTAKT] Kunst und Kultur Bau-
stelle 8001 arrangerer koncert med 
The Michael Gregory Jackson Clarity 
Quartet, et kooperationssprojekt ved 
”8001” og ”JazzAls” lørdag den 25 
oktober kl. 19 i Kühlhaus i Flensborg, 
Mølledæmningen/ Mühlendamm 25.
Entreen er sat til 10 euro.

GUITARIST
En af 70’ernes mest originale og ny-

skabende guitarister er tilbage på den 
europæiske jazzscene. Efter en lang 
periode at have koncentreret sig om 
rollen som sanger, guitarist og produ-
cer indefor pop og rock, er Michael 
Gregory Jackson vendt tilbage på de 
amerikanske jazzklubber og festivals.
I 70erne vakte han stor opsigt med sit 
helt originale spil og sin unikke sound.
Michael Gregory Jackson var stadig 
teenager, da han var frontfigur i Oliver 

Lake Quartet, en af de mest roste og 
populærer ensembler i jazzens avant-
garde.
Michaels brilliante teknik på elektrisk 
og akustisk guitar, lynhurtige løb, 
volume pedal styrede klangkaskader 
og de pludselige skift fra krystalklare 
melodier til forvrængede dissonanser 
har givet ham højstatus blandt kritikere 
og kan høres dybt i DNAen hos guitar-
legender som Bill Frisell, Vernon teid, 
Pat Metheny, Marc Ribot og Mary 
Halvorsen.

GRUPPEN
Michael Gregory Jacksons danske 
gruppe The MGJ Clarity Quartet 
startede i slutningen af 1970erne, da 
Michael hyrede Niels Præstholm til en 
turne i Danmark. Michael var dengang 
25 år og en af de mest efterspurgte 
musikere i New York, Niels Præstholm 
kun 20 og netop begyndt på sin pro-
fessionelle karriere som musiker.
Niels Præstholm er bosat i Sønderborg 
og en af byens kulturelle frontkæm-
pere og blandt andet grundlæggere af 
Sønderborgs rytmiske ensemble Art 
Ensemble Syd og musikersammenslut-
ningen Jazzals.
I 2007 genoptog de samarbejdet og 
dannede blandt andet denne gruppe 
med Simon Spang-Hanssen, et andet 
af Jacksons bekendtskaber fra den 
gang.

MUSIKERNE
Michael Gregory Clarity Quartet fea-
turing:
Michael Gregory: guitar & vokal,
Simon Spang-Hanssen: saxofoner,
Niels Præstholm: bas,
Matias Wolf Andreasen: trommer.

MERE
http://www.michaelgregoryjackson.
com/
http://jazzals.com/
www.8000eins.de

 

Jazz i Kühlhaus

Michael Gregory Jackson. (Foto: Christo Tsiaras)

[KONTAKT] Flensborg-menighedernes 
efterårsmøde søndag den 26. oktober 
indledes med fælles gudstjeneste i 
Helligåndskirken kl. 14. Prædikant er 
Ole Juul, Hadsten.
Mødet fortsætter i Helligåndskirkens 
menighedslokaler i Stuhrs Allé 17. 
Efter kaffebordet er der en ultrakort 
generalforsamling for Den danske 
Menighed for Flensborg og omegn. 
Herefter foredrag.
I sit foredrag ”At være fortalt” beskri-
ver forfatter og fhv. sognepræst Ole 
Juul med levende fortællinger om 

skæbner, han har mødt dels i levende 
live, dels i litteraturen og filmen, og 
om hvilken styrke det er at være fortalt 
ind i en historie.
Dels den store historie, bibelhistorien, 
verdenshistorien og Danmarkshisto-
rien. Dels den lille historie, slægtens, 
familiens og lokalfællesskabets.
Efter foredraget ved deltagerne mere 
om, i hvilken grad de selv er fortalt ind 
i en historie og hvilken gave det er til 
det enkelte menneske. 
Mødet er kun for interesserede.

»At være fortalt«

[KONTAKT] Som led i Spil Dansk-
arrangementerne synger og fortæller 
Nanna Lyders i Det Danske Hus i 
Sporskifte torsdag den 30. oktober kl 
20.
Arrangør er SSF, SdU, DCB, DSfS og 
”Akti”.
Entreen er sat til 14 euro, medlemmer 

betaler 10 euro, alle under 16 år kom-
mer gratis ind.
Nanna har fået danskere i alle aldre til 
at skråle Åh Buster og synge med på Vi 
giver en Hånd til Afrika.
Efter koncerten fortæller hun om sit liv 
og sin erindringsbog Stjerne for Altid, 
der lige er udkommet. 

Koncert og foredrag
Nanna Lyders i Sporskifte torsdag næste uge.

[KONTAKT] Selv de bedste FDF-
ledere har brug for nye ideer til møder 
og lege med børnene. Det har også 
lederne i Sydslesvig erkendt, og derfor 
får de mandagen efter skolernes ef-
terårsferie, den 27. oktober kl. 16-18 
besøg af FDF-forbundssekretær Mette 
la Cour, som kommer med nye lege 
og gode ideer og vinkler på mødet 
med børnene. Mødested er FDF-huset 
Uglereden i Tarp.
For distriktsleder Sten Andersen er det 
rigtig vigtigt, at ”vi som FDF-ledere får 
tanket vores idébank op en gang imel-
lem. Når vi sammen griner, leger og 
lærer, udvikler vi os og får ny glæde, 
som smitter af på vores arbejde med 

børnene”.
I FDF er mødet med børnene og legen 
helt essentielt. I legen udviskes sociale 
skel – den stille pige kan pludselig ikke 
undværes og den vilde drengs kræfter 
skal bruges aktivt – og fællesskabet 
udvikler sig på baggrund af en fælles 
oplevelse.
”Når vi i FDF bruger tid på at lege og 
lave fantasifulde møder med børnene, 
er det, fordi vi tror på, at børn har be-
hov for et frirum. I skolen bliver bør-
nene til noget, men i FDF kan vi lære 
dem at blive til nogen i stedet for”, 
siger forbundssekretær Mette la Cour.

StA

Ledere får nye ideer

FDF-forbundssekre-
tær Mette la Cour 
(stående) ved forårets 
lederskole i Uglere-
den. (Foto: privat)
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[KONTAKT] Som ælgammel ungdoms-
ven i samme alder, som kær ledsager 
gennem et langt, broget liv, falder det 
én svært at kunne klare sorgen over, at 
Ilse Kürstein måtte forlade os.
Fredeligt sovende døde hun sidste 
weekend i sin hyggelige ældrelejlighed 
i Bov.
85 år gammel.
Så sent som dagen før havde vi tilfæl-
digt men ganske åbent snakket om 
livet og døden; i en af vore næsten 
daglige telefonsamtaler om alt mellem 
himmel og jord - ikke mindst danskhe-
den i Sydslesvig.
Vi ønskede hinanden en god dag, alt 
godt, og sendte hinanden et opmun-
trende smil.
Ilses bentøj var ikke, hvad det havde 
været, så telefonen blev mere og mere 
hendes kommunikator.
Og aftenens fjernsynsprogrammer, 
især dem med sundhed, vakte hendes 
interesse. Ilse vidste alt om naturlige 
hjælpemidler, krydderier, korn, blom-
ster og anbefalede dem gerne i hendes 
store venne- og bekendtskabskreds.

UTRÆTTELIG
Endnu bedre vidste hun besked med 
historiske og aktuelle begivenheder. 
Hun var en utrættelig kæmper for det 
danske Sydslesvig.
Hun var en livlig iagttager af den ver-

serende debat om vort nationale stå-
sted og hverdagens danske udfordrin-
ger. Avisens aktuelle udvikling havde 
hendes store interesse. Og gerne skrev 
hun læserbreve.
Hun var aldrig uden kritiske bemærk-
ninger og altid ved sine meningers 
mod, især når det gjaldt mindretallets 
fremtid og oplysning om samme.
En fornuftig, troværdig omgang med 
det danske sprog var Ilses hovedanlig-
gende. Hendes følelsesladte, logiske 
forslag og argumenter for et trivende, 
dansksindet liv hernede var utræt-
telige, til tider sikkert også lidt unbe-
kvemme for alle generationer.
Hun var en god skribent og trofast 
litteraturven. Historikeren Lars N. 
Henningsens mange faglige bidrag 
til landets historie prægede hende, 
havde hendes store interesse og gjorde 
hende stolt og taknemmelig.

EN AF VORE
”En af vores”, sagde hun gerne om 
danske sydslesvigere, hvor hun end 
mødte dem, hørte om dem eller så 
dem i en og anden sammenhæng.
Frisørmesterdatteren Ilse Hoffmann 
var født i Slesvig by. I tæt familiekon-
takt med antinazistiske kræfter kom 
hun snart men også meget forsigtigt 
ind i det politiske og det kulturelle.
I skolen var hendes fremtid præget af 

herkomsten og modig handling.
Og det vedblev hun at være hele livet 
igennem. Hun planlagde således aktu-
elt en bogudgivelse om sin uforglem-
melige onkel Heinrich Hoffmann, som 
via socialdemokraterne og krigen hav-
nede i DDR, blev skuffet men var uku-

elig i sine antifascistiske bestræbelser. 
Udgivelsen søgte hun realiseret sam-
men med Slesvig-historikerne Jürgen 
Hoppmann og Erich Koch, der hjem-
me i Ilses hyggelige omgivelser i Bov 

gennemgik materialet om onklen og 
dennes hårde skæbne i en grusom tid.

UKUELIG
Ligeså ukuelig var Ilse også.
I nazitiden blev hun dårligt behandlet 
på grund af hendes frisind og afstam-
ning. Umiddelbart efter krigen var vi 
en større gruppe, der efter en sam-
menkomsten med Hermann Clausen 
blev overbeviste danske sydslesvigere.
I ægteskabet med Slesvigs legendariske 
danske bibliotekar Poul Kürstein blev 
hun dansk statsborger og mor til tre 
drenge og to piger, der alle holdt for-
bindelsen til Sydslesvig.
Mange hernede husker godt den vok-
sende familie, det gæstfrie hjem, og 
deres færden indenfor det danske.
Efter Pouls død og børnene var fløjet 
fra reden flyttede Ilse til Flensborg-
egnen, hvor hun i en årrække var 
formand for den siden hedengangne 
Sygeplejeforening, engagerede sig 
kulturelt i SSF - og frem for alt blev en 
engageret medarbejder på Dansk Cen-
tralbibliotek.
Forbindelsen til især biblioteket opgav 
hun aldrig. Gerne kom hun et smut 
forbi, selv om det på det sidste voldte 
hende helbredsmæssige problemer. 
Sidst deltog hun dog i ”Lillis lyttesa-
lon”.

SLESVIG
Og var der møder i Slesvig - erin-
dringsværksted med bogudgivelse, 
SSW-”nytårskaffe” eller andet, hvor 
hun øjnede en chance for en ople-
velse og mødet med gamle slesvigere, 
tog hun også til Slesvig.
”Vi vil savne hende her i vor kreds”, 
siger Peter Brinkmann, som atter 
forbereder SSW-revyen i januar, og 
hustruen Herta: ”Ilse var jo altid med”.
Hvad angår Slesvigs bybillede med de 
bebudede forandringer, ombyggerier 
og nedrivninger, kan de ansvarlige kun 
være glade for ikke at skulle høre hen-
des kritiske mening om de omstridte 
planer.
Direkte negativ var hun, når det gjaldt 
aldersforsorgen i Tyskland.
Hun valgte derfor den for hende rig-
tige vej: flyttede til Danmark, først til 
Fyn, siden til Sønderjylland, hvor hun 
var tættere på sit elskede Sydslesvig 
og alligevel kunne bevare kontakten 
til sine børn og andre i Danmark, hvis 
venskab hun lagde vægt på.
Farvel, lille Ilse, som vi gerne kaldte 
den store kvinde med de fine egen-
skaber.
Vi vil bevare mindet om dig i vore 
hjerter.

Ingrid Thomsen 

 

Hun gik bort - ganske stille

Ilse Kürstein, som hun huskes. (Foto: 
FlA)

[KONTAKT] Nach einem ereignisrei-
chen Veranstaltungssommer fiebert 
man im Wikinger Museum Haithabu 
dem ersten November-Wochenende 
entgegen. Denn erneut findet in der 
neuen Ausstellung des Museums die 
traditionsreiche Herbstmesse statt: am 
1. und 2. November jeweils von 10 
bis 17 Uhr.
Eine Besonderheit ereilt die Besucher 
am Sonntagvormittag: um 11 Uhr 
findet am Hafen von Haithabu der 
Stapellauf des neuen 10 Meter langen 
Wikingerboots vom Typ Tendering 
statt; gebaut von Bootsbauer Kai 
Zausch in Eiche nach Wikinger-Art.
Wenn im historischen Freigelände von 
Haithabu die Wikinger Häuser winter-
fest gemacht werden, trifft sich die Eli-
te des wikingerzeitlichen Kunsthand-
werks und Handels seit vielen Jahren 
in der ehemaligen Handelsmetropole.
Zum dritten Mal findet die Herbstmes-
se in den Museumsräumen statt. ”Wir 
haben dieser besonderen Veranstal-
tung ein vollkommen neues Gesicht 
gegeben, und unsere Besucher wie 
auch unsere Händler begeistert”, sagt 
Museumsleiterin Ute Drews.
Sie hatte es geschafft, die Verkaufs- 
und Präsentationsstände stimmungs-
voll in die moderne Ausstellung zu 
integrieren. Das Museum wird wie 
gewohnt am Wochenende, 1. und 2. 
November, von 10 bis 17 Uhr geöff-
net sein.
Haithabu war in der Wikingerzeit 
einer der bedeutendsten Siedlungs-
plätze Nordeuropas. Hier liefen die 
wichtigsten Fernhandelswege zusam-
men. Der Aufbau von sieben origi-
nalgetreuen Häusern im historischen 
Gelände sowie die Errichtung einer 40 
Meter langen Landebrücke sind seit 
2008 abgeschlossen.
Seit dem Frühjahr 2010 verfügt das 
Wikinger Museum Haithabu über eine 
komplett neue Dauerausstellung.
Der Eintritt beträgt 7 Euro (ermäßigt 
5 Euro), Familien mit Kindern bis 16 
Jahre zahlen 15 Euro.
Wegen des Schiffbauprojektes, das am 
2. November mit dem Stapellauf um 
11 Uhr einen krönenden Abschluss 
feiern wird, werden die Wikinger 
Häuser erstmals bis einschließlich 2. 
November während der Herbstmesse 
zugänglich bleiben.

Herbstmesse
und 
Stapellauf 

[KONTAKT] De engagerede musiklæ-
rere i de danske skoler på vestkysten 
sørger endnu en gang for, at Spil 
Dansk-Dagen også involverer børnene 
og også er med til at vise den danske 
sangskat og mindretallet frem for om-
verdenen. 
Torsdag den 30. om formiddagen, 
inden torvedagsgudstjenesten, synger 
140 danske børn i Mariekirken i Hu-

sum.
Børnene mødes ved kirken kl. 8:30 til 
generalprøve. Selve koncerten starter 
kl. 9:30.
I år bliver de oven i købet ens klædt, 
idet Flach-Bundgårds Fond og Syd-
bank Sønderjylland har været så ven-
lige at donere et antal t-shiirts til dem. 

ph 

Spil Dansk for juniorer

De unge korsangeres 
t-shirts bliver forsy-
net med et helt unikt 
logo, designet af 
Guido Bock.

[KONTAKT] Spil Dansk-dagen by-
der på et syng-med-arrangement 
for 60+medlemmer fra Husum og 
Ejdersted Amter. Det sker på Husum-
hus torsdag den 30. oktober klokken 
14:30. Der er naturligvis buskørsel fra 
de andre byer. 
Denne gang er det trioen - man fristes 
til at skrive pigebandet - Fars Grise 
fra Silkeborg, der synger for og med 

seniorerne. 
Der serveres vanen tro kaffe og kage. 
Flensborg Avis har doneret 2 x 2 
måneders abonnement på avisen til 
bortlodning. 
Tilmelding til sekretariaterne på 04841 
2312 hhv. 04861 5493 eller husum@
syfo.de hhv. ejdersted@syfo.de

ph

Fars Grise synger 
for og med senio-
rerne.

Spil Dansk for seniorer

[KONTAKT] Fredag den 31. oktober 
begynder sæsonens vestkysttkultur 
med en Kim Larsen-kloning, der spiller 
på Garding gamle skole klokken 20.
Anders og Larsen a la duo hedder 
ensemblet og de har ord for at ligne 

forbilledet så ret så godt.
Som vanligt tilbydes der transport fra 
Skt. Peter, Tønning, Frederiksstad, 
Bredsted, Hatsted og Husum. Tilmel-
ding til denne på sekretariaterne.

ph

Skydes i gang i Garding
Kim Larsen-kopiduo spiller i Garding.

[KONTAKT] Fire lørdage i løbet af 
efteråret/vinteren kan man lade sig 
overraske af dukketeater, juleklip og 
andre hyggelige aktiviteter på Husum 
Bibliotek.
Den 8. november er man nået til den 
2. lørdag kl. 10.30-12.30.
Denne gang er det Dolas Dukketeater, 

som er klar med en stribe af historier 
fra eventyr-universet for børn og deres 
forældre.
Vær derfor forberedt på godt humør.
Biblioteket serverer noget lækkert samt 
kaffe/the og saft.

mbe

Livlige lørdage


