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ÅBEN TV-HØRING PÅ A.P. MØLLER SKOLEN

FOLKETINGSTUREN 2014 I.

LEDER

Læs mere på KONTAKT side 2

Gummi-Tarzan
[KONTAKT] Det lille Teater Flensborg har program-
sat familieforestillingen Gummi-Tarzan.
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Lyspiger
[KONTAKT] Bibliotekerne har en del at byde på, 
bl.a. lyspiger.
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Vandt filmpris
[KONTAKT] Jannik Dahl Pedersen blev hædret for 
sin kortfilm.
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Kalender
[KONTAKT] SSF/SSW Flensborg Bys kalender 2015 
viser Povl Leckband-tegninger.

»Støtten over grænsen«
[KONTAKT] TV SYD inviterer til høring 
om det danske mindretal i Sydslesvig 
torsdag den 11. december kl. 19.30-
20.30 på A.P. Møller Skolen i Slesvig.
Her stiller vi spørgsmålene:
Hvem er det danske mindretal her i 
2014?
Hvor er det på vej hen?
Giver støtten fra Danmark stadig me-
ning næsten 100 år efter ”De skal ikke 
blive glemt”?
Eller er den over grænsen?
Til stede er repræsentanter for min-
dretallets største foreninger, politikere 
fra Sydslesvigsudvalget, eksperter og 
et engageret publikum fra det danske 
mindretal.
Debatten styrer TV SYDs studievært 
Mikkel Skovsgaard.
Høringspanelet består af seks perso-
ner:
Anja Otten, bestyrelsesmedlem i Syd-
slesvigs danske Ungdomsforeninger,
Jon Hardon Hansen, formand for Syd-
slesvigsk Forening,

Udo Jessen, formand for Dansk Skole-
forening for Sydslesvig,
Troels Ravn, Socialdemokraterne, for-
mand for Sydslesvigsudvalget,
Kim Andersen, Venstre, medlem af 
Sydslesvigsudvalget, og
Martin Henriksen, Dansk Folkeparti, 
medlem af Sydslesvigsudvalget.
Hele høringen bliver sendt direkte på 
TV SYD. Udsendelsen lægges også på 
TV Syds hjemmeside www.tvsyd.dk
Publikum kan stille spørgsmål i den 

udstrækning, studieværten vurderer, at 
det er muligt.
Gratis billetter til høringen kan alle-
rede nu bestilles på TV SYDs hjemme-
side www.tvsyd.dk. Billetterne bliver 
uddelt efter først-til-mølle-princippet.
Vel mødt!

 TV SYD

Se også »Fokus på Sydslesvig« på 
KONTAKTside 2

Fokus på mindretal og EU
[KONTAKT] Det parlamentariske 
møde i fredags på Borgen var med 
200 deltagere, deriblandt alene 80 af 
Grænseforeningens kulturmødeambas-
sadører fra de to sydslesvigske gymna-
sier og Solrød Gymnasium men også 
talrige medlemmer af det danske og 
fra det tyske mindretal samt fra Det 
Udenrigspolitiske Selskab, der sam-
men med Folketingets præsidium, 
Grænseforeningen, SSF og BDN var 
indbyder, overordentligt engageret 
ikke mindst m.h.t. EUs manglende 
mindretalspolitik.
Efter en velkomst ved Folketingets 1. 
næstformand Bertel Haarder gav Eva 
Kjer Hansen MF, Folketingets Europa-
udvalg, generalkonsul Henrik Becker-
Christensen, professor Uffe Østerga-

ard, CBS, og FUEV-vicepræsident Die-
ter Paul Küssner deres bud på hvorfor 
mindretallene og det dansk-tyske 
grænseland kunne inspirere Europa 
samt ridsede EUs mindretalspolitiske 
problemer op.
Publikum var debatlystent og engage-
ret. Hele mødet blev styret af direktør 
Michael Ehrenreich fra Det Udenrigs-

politiske Selskab, Dronning Margre-
thes kommende hofmarskal.
Videoen fra hele høringen kan man 
klikke sig frem til via SSFs hjemmeside 
www.syfo.de hhv. på http://www.
ft.dk/webtv/video/20131/fpr/tv.2504.
aspx?as=1#
Mere om folketingsturen på KON-
TAKTside 3.

Panelet (Eva Kjer Hansen, Henrik Becker-
Christensen, Uffe Østergaard og Dieter 
Paul Küssner), ordstyrer Michael Ehren-
reich og publikum blev budt velkommen 
af Bertel Haarder.

Et talstærkt publikum fulgte det parlamentariske møde om ”det dansk-tyske grænseland som inspiration for Europa” i fredags 
i landstingssalen på Christiansborg.

Fokus på 
mindretallene

[KONTAKT] Der er i disse dage 
rettet politisk fokus på mindretal-
lene i København og Berlin.
På det danske mindretals og 
Grænseforeningens såkaldte 
folketingstur i sidste uge, der 
for første gang i historien fandt 
sted sammen med det tyske 
mindretal i Sønderjylland, og 
som indebar fælles møder med 
regeringen og Folketingets præ-
sidium samt et yderst velbesøgt 
offentligt parlamentarisk møde 
på Christiansborg (se to timers 
videoen på http://www.ft.dk/
webtv/video/20131/fpr/tv.2504.
aspx?as=1#), var der bred op-
bakning til Eva Kjer Hansens 
kritik af EU-kommissionen p.g.a. 
dens negligeren af nationale min-
dretal og dens afvisning af bor-
gerinitiativet Minority SafePack 
(underskriftsindsamlingen).
I mandags gæstede forbundsre-
geringens mindretalskommittere-
de Hartmut Koschyk det politiske 
København. I en samtale med 
Folketingets formand Mogens 
Lykketoft lovede Koschyk, at 
han vil organisere et fællesmøde 
for forbundsdagens og Folketin-
gets Europa-udvalg for at drøfte 
emnet ”mindretal på europæisk 
plan”.
Lykketoft bifaldt ideen og beteg-
nede det dansk-tyske grænseland 

som et laboratorium, der også 
leverer varen for andre regioner: 
”Det bør EU benytte sig af”.
De to politikere aftalte, at Fol-
ketinget indbydes, når man 
i 2015 markerer 60-året for 
Bonn-København erklæringerne 
og 50-året for oprettelsen af 
Kontaktudvalget med det danske 
mindretal.
I går fandt en stor chartasprog-
konference sted i Berlin under 
protektorat af forbundsdags-
præsident dr. Norbert Lammert 
med deltagelse af en bred kreds 
af meningsdannere, indbudt af 
Koschyk og Mindretalsrådet. 
Konferencen (”Charta-Sprachen 
in Deutschland - ein Thema für 
alle!”) mundede ud i et doku-
ment med sprogpolitiske hen-
sigtserklæringer omkring brugen 
af mindretals- og regionalsprog i 
Tyskland og for tyske mindretal 
i andre lande, underskrevet af 
forbundsdagspræsidenten.
Og i den forbindelse mødtes 
Mindretalsrådet også med for-
bundsindenrigsminister de Maizi-
ere for at formidle aktuelle min-
dretalspolitiske problemstillinger.
I sandhed nogle dage med fokus 
på mindretallene her og andet-
steds.

 SYDSLESVIGSK FORENING
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RØDKÅL & SAUERKRAUT

DET LILLE TEATER FLENSBORG

HUSUM

JULEMARKEDER FR`STAD & HUSUM

Juletur til Ribe

Rod i datoerne

[KONTAKT] SSF Husum og omegn 
arrangerer søndag den 7. december 
jule-indkøbstur til Ribe. Ud over ind-
købsmuligheder byder Ribe denne 
dag på musik og juleteater i gaderne,  
kanekørsel og en gammel købmands-
gård, der emmer af julestemning.
Der køres fra Husumhus klokken 8 og 

er tilbage omkring klokken 18. 
Pris: Voksne 10 euro, børn 3 euro, 
inkl. kaffe og kage, men ekslusiv øvrig 
fortæring.
Turen er kun for medlemmer.
Tilmelding senest 2. december til Da-
niela Caspersen, caspersen@web.de

[KONTAKT] For en uge siden stod her 
at læse, at der er julemarked i Husum 
fredag og julebasar i Frederiksstad lør-
dag. Det er noget vrøvl. Det er faktisk 
lige omvendt. 

Altså i morgen, fredag, 28.11. kl. 10-
16 julebasar i Paludanushuset, lørdag, 
29.11. kl. 14-17 julemarked i Husum-
hus.

Ribe emmer af julestemning hele december - med og uden sne. (Foto: visitribe.dk)

28.
SdU: Rock Ya Yongsters – maratonnat for 7.-10. Klasse på Læk Skole kl. 19
De danske menigheder i Flensborg: Spaghettigudstjeneste i Skt. Hans kl. 18
SSF Hatlund/Langballe: Adventskranse og -dekorationer med Anke Kiesbüy på skolen kl. 16-19
Kobbermølle Skole: Julebasar på skolen kl. 16.30
SSF Kobbermølle: Banko på skolen kl. 19.30
De danske foreninger og institutioner i Læk: Lotto på skolen
De danske foreninger i Nibøl: Gåse- og andespil i Foreningshuset kl. 20
SSF Sild: Julelotto i List forsamlingshus kl. 19

29.
SSF, SdU og Flensborg Bibliotek: Julelyd med Ann og Aberne kl. 10
Ansgar Kirke Flensborg: Koncert med Torsdagskoret i kirken kl. 16
Det Lille Teater Flensborg: ”Gummi Tarzan”, Hjemmet, Mariegade 20 kl. 16
Flensborg SSF Centrum-Duborg-Vest: Advent i Duborg-Skolens festsal kl. 14.30
Flensborg SSF Sct. Jørgen/Mørvig og menigheden: Adventskranse i Adelby Kirkevej 34 kl. 10-14
Flensborg SSF Tarup: Adventsmarked ved Taruphus kl. 14-17
SSF Store Vi: Juletur til Tønder fra skolen kl. 8
Aktive Kvinder Sild: Lotto i Kejtumhallen kl. 19
De danske foreninger og institutioner i Tønning: Julemarked på Uffe-Skolen kl. 14-17.30
SSF Rendsborg-Egernførde: Juletur til Krusmølle og Aabenraa, fra Risby kl. 8, Egernførde kl. 8.30 og 
Flækkeby kl. 8.45

30.
Flensborg SSF Nord: Adventsmiddag i Spætteklubben kl. 12
SSF Jaruplund, Veding og Sankelmark: Advent for hele familien på skolen, andagt kl. 14
SSF Medelby/Vesby og menigheden: Adventskoncert med Torsdagskoret i kirken kl. 17
Aktive Kvinder Egernførde: Julebasar på Jes Kruse-Skolen kl. 14
SSF Ravnkær: Julebasar i forsamlingshuset kl. 11-17

1.
Flensborg SSF Nord: Margretheklub i menighedshuset kl. 14
SSF Kobbermølle: Advent på skolen kl. 19.30
SSF Jaruplund, Veding og Sankelmark: Gabys læsekreds på skolen kl. 19.30
SSF Vanderup og menigheden: Adventskoncert med Helligåndskirkens Kor i kirken kl. 20
SSF Garding-Evershop: ”Lebendiger Adventskalender” besøger børnehaven kl. 17

2.
Det Lille Teater Flensborg: ”Gummi Tarzan”, Hjemmet, Mariegade 20 kl. 19
Aktive Kvinder Flensborg: Advent i Toosbüygade 7 kl. 19
Flensborg SSF Nord: Juleafslutning for Tønnsenhusets klubber kl. 12
De danske foreninger og institutioner i Læk: Fælles planlægningsmøde
SSF-distrikt Sild: Strikkecafé i List forsamlingshus kl. 15-17
Aventoft menighed: Julekoncert med Højer Brandværnsorkester i kirken kl. 19
De danske foreninger i Ejdersted: Uffes kaffebar på Uffe-Skolen kl. 15-17
Aktive Kvinder Egernførde: Eftermiddagsdamernes advent i Medborgerhuset kl. 14.30 - aftendamernes 
banko kl. 17

3.
Ansgar Kirke Flensborg: Julevandring i kirken kl. 8-13 
Flensborg Bibliotek: Åbning af udstillingen ”Årets pressefoto” kl. 19.30
Aktive Kvinder Flensborg: Advent i Toosbüygade 7 kl. 19
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
Nibøl Seniorklub: Advent i Foreningshuset kl. 15
SSF Garding/Evershop: Julehistorier på dansk og tysk for børn og barnlige sjæle i den fhv. danske skole 
kl. 16
SSF Ravnkær: Foredrag med Katharina Kuhl om, hvordan man spinder uld med en spinderok, i forsam-
lingshuset kl. 15

4.
Ansgar Kirke Flensborg: Julevandring i kirken kl. 8-13 
Flensborg SSF Tarup: Nytårsvandring, andagt i Taruphus kl. 11
Harreslev Kvindeforening: Tur til julemarked i Hamborg, fra skolen kl. 9
Vanderup UF: Jul for børn på skolen kl. 17
Aventoft menighed: Senior-café - julefrokost i menighedshuset kl. 12
Tønning Kvindeforening: Adventsfest kl. 18
Slesvig: ”Den hundredårige” på Slesvighus kl. 19.30

Fokus på Sydslesvig

[KONTAKT] Juleforestillingerne på 
Det lille Teater i Flensborg har en lang 
tradition.
I år har teatret valgt en mere traditio-
nel familieforestilling, som alle børn 
kender fra børnehaven: Gummi-Tar-
zan skrevet af Ole Lund Kirkegaard.
Det er historien om Ivan Olsen, som 
alle synes er et skvat. Han kan ikke 
finde ud af noget som helst. Han kan 
ikke cykle, han kan ikke spytte lang-
spyt, han kan ikke læse en bog, han 
kan ingenting.

Hans far vil gerne, at han var en rigtig 
mand - én ligesom Tarzan. Men Ivan 
er bare en Gummi-Tarzan.
De store drenge driller ham, og det 
ender altid med, at han får buksevand. 
Men en dag møder Ivan en heks, som 
opfylder et ønske, og for en hel dag 
kan Ivan alt. 
”Gummi-Tarzan” har premiere lørdag 
den 29. november kl. 16 på Det lille 
Teater Flensborgs scene i Hjemmet, 
Mariegade 20.
Yderligere forestillinger:

I december: ti. 2., lø. 6., to. 11., lø. 
13., og ti. 16.
I januar: ti. 13., to. 15., to. 22., og lø. 
24.
Forestillingerne begynder kl. 19 - lør-
dage dog kl. 16. 
Billetter fås telefonisk på 0461-
144080, via e-mail: silke@sdu.de og 
ved indgangen.
Mere på www.detlilleteater.de eller 
www.facebook.com/dltflensborg 

”Nå, Gummi-Tarzan, skal du have en 
omgang buksevand?” (Foto: Alexander v. 
Oettingen/ dlt)

Gummi-Tarzan får buksevand

[KONTAKT] Under overskriften ”Rød-
kål og Sauerkraut” skriver TV Syds 
medlemsblad:
”Det danske mindretal tages under 
kærlig behandling af (TV Syd-journa-
list) Søren Vesterby i ny miniserie på 
fire programmer. 
Søren Vesterby er fascineret af de 
mange spørgsmål, som følger med 
det danske mindretal. Ofte grundlæg-
gende spørgsmål. Om identitet. Om 
nationalitet. Og om den udvikling 
mindretallet har gennemgået i tiden.
Indgangsvinklerne er vidt forskellige. 
Således er han med til en musikalsk 
satire i den danske børnehave i lands-
byen Wester-Ohrsted midt i Sydslesvig 
midtvejs mellem Husum og Slesvig by.
Her behandler de Benny Andersen 
– på tysk. Titlen hedder ”Rødkål og 
Sauerkraut”. Ganske som tv-program-

merne hedder.
Rødkål og Sauerkraut bliver suppleret 
med en række nyhedsindslag og efter-
følgende en høring den 11. december 
kl. 19.30-20.30 i Slesvig.
- Vi har valgt at sætte fokus på Sydsles-
vig en hel uge her på TV Syd, fordi vi 
er nysgerrige efter at lære det danske 
mindretal at kende. Hvordan er det 
at føle sig dansk men bo i Tyskland? 
Hvordan kan man sige, at man er 

dansk og alligevel tale tysk? Der er in-
gen eksamen, intet medlemskort for at 
være en del af det danske mindretal. 
Det er alene en følelse. Og op til den 
enkelte. Mindretallet siger selv, at det 
gør Danmark større. Men hvordan?
Den danske stat støtter hvert år de 
danske i Sydslesvig med 500 millioner 
kroner uden at stille grundlæggende 
spørgsmål.
Vi håber på at finde svaret gennem vo-
res programmer, nyhedsindslag og den 
afsluttende høring, siger nyhedschef 
Claus Christensen.”
De fire programmer à en halv times 
varighed sendes på TV Syd+. Hold dig 
orienteret om tidspunkterne i Flens-
borg Avis´ tv-program eller på TV Syds 
hjemmeside www.tvsyd.dk.

BENNETGAARD

Afskedsreception for Lola og Jan
[KONTAKT] Bennetgaards bestyrel-
se inviterer til en uformel reception 
på Bennetgaard i dag, torsdag den 
27. november kl. 15.30 for rekrea-

tionshjemmets leder gennem 13 
år, Lola L. Larsen og Jan, der begge 
forlader institutionen.
Alle er velkommen, oplyser for-

mand Birgitte Wind.
Bestyrelsen er i gang med at finde 
en ny bestyrer.

HELLIGÅNDSKIRKEN

Adventskoncerter lørdage kl. 16
[KONTAKT] I adventstiden er der atter 
traditionelle adventskoncerter i Hel-
ligåndskirken i Flensborg hver lørdag 
kl. 16.
29. november synger „Chorklasse 
der Grund- und Gemeinschaftsschule 
Schafflund“ under ledelse af Jule Baß 

tyske, franske og engelske advents- og 
julesalmer og -sange. Kirkens organist 
Stephan Krueger akkompagnerer på 
klaver.
Musik for trompet og orgel kan man 
høre lørdag den 13. december med 
Hans Köster (trompet) og Stephan 

Krueger (orgel). På programmet står 
værker af bl.a. H. Purcell, A. Vivaldi, 
J.C.F. Fischer og S. Stubley.
En halv times orgelmusik med værker 
af forskellige komponister spiller Ste-
phan Krueger 6. og 20. december.
Der er gratis entré til alle koncerter.
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I flere henseender historisk
[KONTAKT] For første gang var både 
det danske mindretal og det tyske i 
Sønderjylland i sidste uge indbudt 
til en folketingstur sammen, hvor de 
ellers gæster Folketingets præsidium 
med formand Mogens Lykketoft i såid-
sen hver for sig, en idé som SSF havde 
lanceret, og som både Grænseforenin-
gen, der er medarrangør af turen, og 
præsidiet bifaldt.

REGERINGEN
For første gang blev delegationen 
modtaget af regeringen, personificeret 
gennem skatteminister Benny Engel-
brecht.
Han bebudede, at fem ministerier er 
gået sammen om en konference med 
delstatsregeringen i Kiel om en kon-
ference, der skal se på mulighederne 
for at intensivere det grænseover-
skridende dansk-tyske samarbejde. 
Ministeren blev opfordret til også at 
tage trafikministeriet med, idet også 
trafikproblemer står til løsning.

PRÆSIDIET
Den fælles frokost, som også landdags-
præsident Klaus Schlie og landsrege-
ringens mindretalskommitterede Rena-
te Schnack af Folketingets præsidium 
var indbudt med til oppe i den nye 
restaurant i Tårnet på Christiansborg, 
fik gennem begge nationale mindretals 
deltagelse et historisk forløb og dan-
nede optakt til åbningen af 1864-van-
dreudstillingen ”Fjendskab og forso-
ning - det dansk-tyske grænseland fra 
1864 til 2014”, som Folketinget havde 
bestilt hos Museet på Sønderborg slot, 
og som i 150-året for slaget på Dybbøl 
allerede har været vist i Kiel, Berlin, 
Aabenraa, Flensborg og Bruxelles. Åb-
ningstaler dér var museumsinspektør 
Carsten Porskrog Rasmussen, Sønder-
borg.
Frokosttalerne Mogens Lykketoft, 
Klaus Schlie, SSFs formand Jon Har-
don Hansen, BDNs formand Hinrich 
Jürgensen og Grænseforeningens 
formand Mette Bock understregede 
det forbilledlige, ja venskabelige i sam-
virket og den gensidige forståelse i det 
dansk-tyske grænseland og - mere el-
ler mindre tydeligt - nødvendigheden 
af at styrke den mindretalspolitiske 
indsigt på forbundsplan og i EU.

KARAKTERSAGEN
I en velvalgt sidebemærkning nævnte 

Mette Bock, der jo også er folketings-
medlem, at der forestår et politisk 
initiativ til løsning af den såkaldte 
karaktersag til fordel for studenter fra 
de to sydslesvigske gymasier, eventuelt 
analogt til studenterne fra det tyske 
gymnasium i Aabenraa, der allerede i 
årevis får et dansk og et tysk studenter-
eksamens-bevis.

ALLGEMEINE
På mødet med Sønderjydske Allge-
meine, hvor Eva Kjer Hansen er for-
mand, og hvor politikere, embedsværk 
og journalister (også forhenværende) 
med tilknytning til Sønderjylland er 
hhv. kan blive medlem, havde man 
indbudt tv-havemanden Søren Ryge 
Petersen til at fortælle om sin barndom 
i sydslesvigske Agtrup. Den gudsbenå-
dede fortæller tryllebandt sit publikum 
i en times tid.

Også Æ Rummelpots redaktør Sven-
Erik Ravn kunne ikke dy sig for på mø-
det i Snapstinget at give smagsprøver 
på den seneste udgave af det sønder-
jyske satireblad, krydret med herlige 
anekdoter.
Apropos smagsprøver: De gule ærter 
med tilbehør og pandekagerne var 
fremragende.

TEATER
Traditionen tro var der også denne 
gang et kulturelt indslag, tre unge 
skuespilleres ”Har du set min nis-
sehue, mor” på Frederiksbergscenen. 
Stykket havde intet med julen at gøre. 
Det er for øvrigt købt ind af SSF til sæ-
sonen 2015/16.
Grænseforeningen spenderede billet-
ter til begge mindretalsdelegationer, 
og forinden var foreningen vært ved 
en glimrende frokost på Frederiksberg.

Skatteminister Benny Engelbrecht tog imod den store gruppe fra det danske og fra det tyske mindretal i skatteministeriet i Kø-
benhavn.

Fra frokosten ved Folketingets præsidium i Tårnet på Christiansborg med danske og tyske honoratiores fra flertal og mindretal.

Vagn Porskrog Rasmussen åbnede 1864-udstillingen på Borgen, her i samtale med 
danske sydslesvigere.

Søren Ryge underholdt vedkommende og tankevækkende på mødet i Sønderjyd-
ske Allgemeine.

Mulighed for bred debat

Læs bogen - se filmen

Lyspiger og rejser

Livlig lørdag i Husum

Slesvig Bibliotek flytter

Ændret åbningstid 

Julelyd og ”Abefryd”

[KONTAKT] SSW indbyder til åbent 
hovedudvalgsmøde tirsdag den 2. de-
cember kl. 19 på Slesvighus i Slesvig.
Minister Anke Spoorendonk og land-
dagsgruppens formand Lars Harms 
præsenterer landsregeringens politiske 
resultater og SSWs fingeraftryk efter 2 
½ års arbejde.
Derudover ønsker SSWs ledelse at 
drøfte partiets udfordringer og politi-
ske mål for 2015 til 2017 med med-
lemmerne.
Sidst men ikke mindst skal der drøftes 
og besluttes to resolutionsforslag.
I det ene opfordres forbundsregerin-

gen til ikke at tillade undtagelser vedr. 
fracking, og landsregeringen opfordres 
til i forbundsrådet at stemme imod 
lovudkast desangående.
I det andet udkast fremhæves SSWs 
principielle holdning, nemlig at bør-
nehaver bør være gratis, men at SSW 
først stemmer for et gratis 3. børneha-
veår, når der foreligger socialt afstemte 
tariffer for forældrebetaling i hele del-
staten for de to første år i børnehaven, 
og en forbedring af forhold, uddan-
nelse og åbningstider i børnehaverne.
Alle SSWs medlemmer får stemme- og 
taleret på hovedudvalgsmødet.

[KONTAKT] Den tjekkiske forfatter 
Milan Kunderas roman ”Tilværelsens 
ulidelige lethed” fra 1983 rummer 
flere temaer - ét er angsten for valget. 
I årene efter russernes indtog i 1968 
lever kirurgen Tomas som vindues-
pudser, og selv om han gifter sig med 
Tereza, formår han ikke at bryde ud af 
sin ulidelige lette tilværelse. Bogen er 

filmatiseret i 1988 med Juliette Bino-
che og Daniel Day-Lewis i hovedrol-
lerne.
Onsdag den 3. december kl. 15 på 
Flensborg Bibliotek, Nørregade/ Nor-
derstr. 59 fortæller bibliotekar Viggo 
Böhrnsen Jensen om bogens temaer 
og viser filmen.

[KONTAKT] Traditionen tro besøger 
Duborg-Skolens lyspiger Flensborg 
Bibliotek, Nørregade/ Norderstr. 59, i 
år torsdag den 27. november kl. 16.
19 piger synger julen inden under le-
delse af Ruth Maschman. I december 
tager lyspigerne til New York, hvor 
de skal optræde i bl.a. Den Danske 

Sømandskirke og på et dansk alder-
domshjem.
Inden sangen præsenterer bibliotekar 
Karl Fischer månedens bedste bøger, 
og leder af Nordisk Informationskontor 
Eva Ritter fortæller om rejser i lit-
teraturens fodspor - på Lofoten og i 
Grønland. 

[KONTAKT] Fire lørdage i løbet af 
efteråret/ vinteren kan man lade sig 
overraske af dukketeater, juleklip og 
andre hyggelige aktiviteter på Husum 
Bibliotek.
Nu er man kommet til den 3. lørdag – 
den 6. december kl. 10.30-12.30.

Denne gang er der kreativt julklip med 
Vivian Johansen. Man kan bl.a lave 
kort med juletræ af revet papir, kugler 
af bogsider, julemandshoveder af pap-
tallerkner og andre spændende ting.
Biblioteket serverer noget lækkert samt 
kaffe/ the og saft.

[KONTAKT] Slesvig Bibliotek flytter til 
Bismarcksgade 18a., og der skal fyldes 
og flyttes mange kasser. Derfor lukker 
biblioteket på Slesvighus fra lørdag 
den 6. december til og med lørdag 
den 13. december.
Mandag den 15. december kl. 12 åb-
nes dørene til det nye Slesvig Bibliotek 

i Bismarcksgade 18a, som bliver over 
dobbelt så stort som det nuværende i 
Slesvighus.
Biblioteket håber, at rigtig mange kig-
ger forbi for at se og indtage de nye 
lokaliteter.
I februar indvies Slesvig Bibliotek of-
ficielt med en festdag for alle.

[KONTAKT] Alle medarbejdere ved 
Dansk Centralbibliotek for Sydsles-
vig skal på internt kursus. Derfor har 

Flensborg Bibliotek lukket ind til kl. 13 
fredag den 5. december.
Dagens åbningstid er derfor kl. 13-19.

[KONTAKT] De følger alle traditioner på 
Flensborg bibliotek og laver igen i år - i 
samarbejde med SdU - et hyggeligt jule-
arrangement for hele familien med klip, 
glögg og hyggelig julemusik lørdag den 
29. november kl. 10-14. 
”Julelyd” har igen i år et lille nyt inspira-
tions-tvist til julepynten derhjemme; kre-
ative juletræer med stofbånd på natur-
grene, julekort med papirklip fra gamle 
kasserede bøger, hjerter af kreativt papir, 
nissehoveder af paptallerkner og vat, 
samt til de mindste sjove nissefigurer.
Biblioteket får kreativ hjælp af Vivian Jo-
hannsen, der sammen med børneværten 
hjælper børn og voksne på den grønne 
kile i børnebiblioteket med at klippe og 
klistre i et par hyggelige timer.
Efter jule-klipperiet kommer børn og 
voksne i ekstra julehumør med bandet 
”Ann & Aberne”. De spiller julen ind 
med helt nye numre i bedste abefeststil 
med hop, dans og syng med-lege. 

ABE-KONCERT
Koncerten med Ann & Aberne begynder 
kl. 12, og der er gratis adgang.
Ann & Aberne spiller musik for hele fa-
milien – mest for børn. 
Orkestret har 13 års erfaring og har 
underholdt børn ved mere end 300 
koncerter. 
Bandet sætter børn, forældre og bedste-
forældre i gang med at danse, klappe og 
synge. Der er altid gang i hele kroppen, 
udsigt til smil på læben og sved på pan-
den, når Ann & Aberne optræder.

JULETRÆSFEST
I år foregår juletræsfesten på Flensborg 
bibliotek fredag den 12. december kl. 
15-17. Der er dans og sange omkring 
juletræet og ”julegøgl” med Knut. Jule-
manden kommer, og i år har han taget 
sin kone med.
 sc
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AKTIVE KVINDER FLENSBORG

Advent og afsked
[KONTAKT] DSH Aktive Kvinder i 
Flensborg flytter fra Toosbüygade 7.
I den anledning indbyder foreningen 
alle medlemmer til adventshygge ons-
dag den 3. december - også for sam-

men at tage afsked med stedet. Frem-
over mødes de i Aktivitetshuset.
Ring til Karen Scheew - tlf. 0461 490 
28 22 - for at melde dig til.

[KONTAKT] Publikumsprisen for bedste 
danske kortfilm ved de flensborgske 
kortfilmdage 12.-15. november gik til 
Jannik Dahl Pedersen og dennes film 
”Trekanter af Lykke”.
SSF støtter pristildelingen med 1.000 
euro. (Foto: Maja Petersen)

Julelejr i Trenehytten
[KONTAKT] 30 FDFere, seniorer, 
ledere og et aktiv forældrepar fra FDF-
kredsene i Bredsted og Flensborg var 
weekenden 21.-23. november på jule-
lejr i Trenehytten, Tarp.
Julelejrens tema var bygget op over ju-
lekalenderen ”Jesus og Josefine”.
Fredagaften blev julestemningen mere 
eller mindre tændt, da alle traditionen 
tro lavede juledekorationer med et ka-
lenderlys. Aftenen sluttede af med en 
aftenandagt ved kredsens ene præst 
Preben Mogensen.
Lørdagen startede, som alle FDF-lejre 
gør, med at få Dannebrog hejst, og 
efter morgenmaden havde MBU-
konsulent og præst Thomas Hougesen 

en morgenandagt klar.
Derefter blev Trenehyttens stue lavet 
om til en julestue, da FDFerne og se-
niorerne havde planlagt spændende 
aktiviteter: nålefiltning af pynt - ikke 
til juletræet men til FDF-uniformen, 
og fuglefoder-kogler, som fuglene kan 
have glæde af i den kolde tid.
Efter frokost blev alle FDFerne sendt 
ud på et længere orienteringsløb i 
området mellem Trenehytten og Ugle-
reden. Igennem hele orienteringsløbet 
var der poster bygget op omkring 
temaet, og da FDFerne kom tilbage til 
Trenehytten, sad i stuen selveste hr. 
Thorsen, som lokkede med slik.
Efter aftensmaden blev aftenandagten 

afholdt af kredsens anden præst Finn 
Rønnow.
Der var så mange spændende aktivi-
teter fra formiddagens julestue, så i 
stedet for julelejrbåls-underholdning 
blev stuen i Trenehytten igen lavet om 
til en julestue. Der blev hygget og lavet 
de flotteste ting og sager til langt ud på 
aftenen.
Søndagmorgen efter morgenmaden 
blev der taget afsked med hinanden. 
Alle FDFerne var enige om, at foruden 
spændende ting fra julestuen, så hav-
de de alle en rigtig god oplevelse af en 
FDF-weekend med hjem i bagagen.
 
 StA

Tilbage i Trenehytten efter orienteringsløbet forsøgte Hr. Thorsen alias Torben Hansen at lokke FDFerne med slik. (Fotos: Sten 
Andersen)

FDF-præsterme Finn Rønnow, Preben Mogensen og Thomas Hougesen.

Julestemning i SSF
[KONTAKT] Der var god plads i Søn-
derbrarup Danske Skoles store sports-
hal, da SSF indbød til loppemarked 
sidst.
Sønderbrarups skoleområde er ret så 
imponerende af størrelse. Børn, unge 
og hele familier kom i samlet flok til 
loppemarkedet i forventning om gode 
oplevelser og hygge. Også eksempelvis 
Brigitte og Horst Taubes forventninger 
blev indfriet, og deres søde plejebarns 
også.
Tilstrømningen blev større hen imod 
eftermiddagen, og mange, ofte hjem-
melavede lys og gaver fandt købere.
Pigegruppen i bagestuen skal have ros 
for deres lækre kager og velsmagende 
kaffe. Man mødte sydslesvigske kendis-
ser, men lærte også nye at kende.
Nu på søndag gæster de danske på 
egnen naboforeningen i Ravnkær For-
samlingshus.
SSF Centrum-Nords og Slesvig-spejder-
nes julebasar på Slesvighus huskes som 
en oplevelse i fjor - og finder i år sted 
nu lørdag den 29. november kl.11-17 
med mange hobbykunstnere og lækker 
servering.

MOLDENED
Moldened SSFs forsamlingshus er ste-
det, hvor danske fra et stort landligt 
område mødes, en slags midtpunkt. 
Julebasaren her er et ”geheimtip”, også 
i Slesvig og f.eks. på Margrethegården 
dér. To dage i træk var der fuldt hus i 

de relativt små stuer.
Overalt duftede det af grantræ, kaffe 
og kage.
Det er fantastisk, hvad de deltagende 
foreningskræfter yder, når det gælder 
fantasi og kreativitet. Annes udvalg af 
flotte håndtasker vokser fra år til år.
Juleting, nisser, Renates kort, juletræ-
spynt, hæklede og strikkede huer og 
strømper, dukker, lys, Tatjanas fine 
ting. Basaren her er altid en seværdig 
udstilling af mangfoldighed.

TREJA
SSF Trejas formand Udo Jessen er altid 
tidligt oppe, men forud for julebasaren 
kan det godt blive en tand tidligere 
endnu.
Muntert og veloplagt efter en tre dages 
folketingstur havde han produceret 
glöggen til basaren - med og uden 
”smagsforstærker”.
Børn stod for salg af æblekager efter 
egen opskrift.
Og i fritidscentret sås glade børn - også 
fra Øster Ørsted Danske Børnehave.
Originelle julebukke, vittige og kære 
skabninger, kreative arbejder, hjem-
melavet alt sammen var placeret side 
om side og fandt alle årganges udelte 
interesse.
En herre fra Hollingsted fandt juleba-
saren også interessant: ”Et stykke Dan-
mark - og ganske nært”.
 
 Johanna

SSW-distriktsformand i Sønderbrarup, Gerda Eichhorn og ægtefællen Gerhard 
sorterede bøger og andre gaveideer, smalltalkende med Kirsten Nlelsen og SSF-
distriktsformand Christiane Christiansen. (Fotos: Bernd Bossemeier)

Borgmester Karsten Stühmer i julehuset i Moldened sammen med Annedore 
Ulrich-Thomsen og forsamlingshusbestyrer Alice Richter.

Udo Jessen og to besøgende på julemarkedet i Treja.
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Ejendommene Nørregade 56-76. Povl Leckbands kommentar lyder for dette motivs vedkommende: Vi har enkelte fine ek-
sempler på huse, der vender en imponerende langside til gaden. Men det har sandsynligvis været mere almindeligt som følge 
af grundenes ringe bredde kun at vise omverdenen en storslået udsmykket stengavl, særlig når resten af huset var bindings-
værk. Tegnet i august 1969, udvidet i september 1972.

Kalender med Leckbandtegninger
[KONTAKT] SSF/ SSW Flensborg By 
har fået kalenderen 2015 hjem.
Illustrationerne er tegnet af arkitekt 
Povl Leckband og viser motiver af hus-
partier og/ eller kendte bygninger og 
stræder i Flensborg med forklaringer 
på kalenderbladets bagside.
Kalenderen bliver fremsendt med post 

til alle husstandmedlemmer i Flens-
borg, dog undtagen SSF Mørvig, hvor 
kalenderen fortsat omdeles af Günter 
Nissen, der sætter en ære i at levere 
den nye kalender direkte ved døren.
For alle medlemmer af SSF og SSW 
Flensborg Nord ligger kalenderen klar 
til afhentning i Tønnsen- hhv. menig-

hedshuset.
Formedelst 2 euro sælges kalenderen 
også i løssalg på bysekretariatet i Flens-
borg, Skibbroen/ Schiffbrücke 42, tel. 
+49 (0)461 14408125-127.
 vmp

Mikkelberg og fremtiden
[KONTAKT] ”Bestyrelsen for Mikkel-
berg-fonden har udarbejdet og ved-
taget et strategipapir for det nordiske 
kunst- & cricketcenter i Hatsted i 
september,” berettede SSFs formand 
Jon Hardon Hansen på SSFs hovedsty-
relsesmøde i tirsdags:
”Strategien bygger på tre søjler.

DET ENE BEN
Det ene ben, Mikkelberg skal stå på, 
er forsamlings- og kulturhussøjlen.
Mikkelberg tænkt som et mødested 
for både den dansksindede og tysk-
sindede lokalbefolkning og et sted for 
afholdelse af årsmøder på den smukke 
naturgrund.
Stedet skal tilbyde aktiviteter bl.a. af 
grænseoverskridende karakter, der 
skal tiltrække mennesker fra Nordfris-
land, Sydslesvig, Danmark og Norden.
Det kunstneriske tilbud på Mikkelberg 
som kulturhus udvides, idet både 
musik og litteratur skal finde vej til 
centret.
Henry Buhl, som i løbet af sommeren 
er flyttet på plejehjem i Bylderup-Bov, 
overdrager sin tidligere privatbolig til 
fonden.
Her kunne man tænke sig at skaffe 
plads til en nordisk gæstebolig for 
kunstnere af enhver genre samt instal-

lere kontorfaciliteter og personalelej-
lighed.

DEN ANDEN SØJLE
Den anden søjle er bevarelsen og 
fornyelsen af det, der ligger i stedets 
navn, nemlig sikringen af det nordiske 
kunstcenter helt i Henry Buhls ånd.
Her er udfordringen at genoplive 
udstillingslokalerne med hyppigt skif-
tende billedudstillinger - gerne fire 
gange årligt.
Ganske vigtigt i den her sammenhæng 
vil det være at finde samarbejdspart-
nere i Danmark, Norden og Slesvig-
Holsten.
Et kunstudvalg, men også dannelse 
af et bagland under navnet ”Mikkel-
bergs venner” kunne tænkes at danne 
et netværk af grænseoverskridende 
kontakter til kunstmuseer og lignende 
kunstformidlere.
I denne sammenhæng planlægger 
Mikkelberg sammen med SSF en ud-
stilling med de tre færøske billedkunst-
nere og landskabsmalere Torbjørn 
Olsen, Bárður Jákupsson, Tróndur 
Patursson og Zacharias Heinesen i for-
året 2015.
I forbindelse med udstillingen, som 
suppleres med yderligere tre færøske 
kunstnere tilhørende den yngre gene-

ration, inviteres der til en række events 
af forskellig art omkring færøsk mad og 
præmierede færøske kortfilm.

DET TREDJE BEN
Det tredje ben, Mikkelberg skal stå på, 
er cricketsporten under SdU. Husum 
Cricket Club spiller i Danmarks næst-
højeste seniorrække og har gentagne 
gange leveret talentfulde spillere til det 
danske cricketlandshold.
Vores 2. næstformand Steen Schrø-
der, som sidder i Mikkelberg-fondens 
bestyrelse, har erklæret sig villig til at 
følge omsætningen af strategiplanen 
de næste to år.
Det er ikke nogen hemmelighed, at 
Mikkelbergs bygninger trænger til en 
delvis gennemgribende renovering. En 
opgave, som bestyrelsen agter at søge 
fondsmidler til.
Men også finansieringen af de løbende 
udgifter indebærer nogle økonomiske 
udfordringer, da Mikkelbergs kapital 
for tiden ikke giver et tilstrækkeligt af-
kast til at dække driften.
Her er det Mikkelbergs bestyrelses 
opgave at finde flere forskellige veje 
til at øge kunstcentrets indtægter gen-
nem udlejning, aktiviteter, tilskud, 
fondsansøgninger samt forhøjelse af 
grundkapitalen.”

Nyt kommunikations-tiltag
[KONTAKT] Også kommunikati-
onsprojektet kom SSFs formand Jon 
Hardon Hansen ind på overfor SSFs 
Hovedstyrelse tirsdag aften i Risum:
”Sidste uge mødtes styregruppen, 
nedsat af Samrådet, for at drøfte, 
hvorledes man kommer videre med 
det strandede kommunikationspro-
jekt.
Grænseforeningen har tilbudt 
Samrådet et samarbejde omkring 
udviklingen og omsætningen af en 
nordvendt oplysningsindsats. Dette 
samarbejde indebærer konkret, at 
Grænseforeningen ved formand 

Mette Bock er repræsenteret i sty-
regruppen, der fungerer som det 
politiske udvalg for et nyt Sydslesvigs 
Kommunikationscenter.
Og at Grænseforeningens nye infor-
mationschef Lotte Dahlmann får en 
plads i det såkaldte kommunikati-
onsnetværk. Et netværk, der består 
af mindretallets pressemedarbejdere, 
der har til opgave at kooperere med 
kommunikationscentret.
Dette samarbejde er styregruppen 
enig om at ville anbefale Samrådet 
på mødet den 1. december.
Endvidere enedes man om at anbe-

fale Samrådet, at man sammen med 
Grænseforeningen formulerer en ny 
ansøgning til Sydslesvigudvalget.
Styregruppen foreslår, at man søger 
midler til en tostrenget kommunika-
tionsstrategi.
Den indebærer, at Grænseforenin-
gens informationschef tager sig af 
den mere traditionelle journalistiske 
informationsindsats, mens Sydslesvig 
supplerer den klassiske tilgang med 
mere projekt- og eventprægede op-
lysningsindsatser gennemført af et 
kommunikationsfirma eller en kom-
munikationskonsulent.”

Wellness-dag for
sjæl og sanser
[KONTAKT] Når hverdagen går op i 
for mange gøremål og lange huske-
sedler, er tiden kommet for at trække 
stikket ud til al stress og jag. Lægge 
arbejdet helt væk, slukke for mobilen 
og slappe af.
En snes kvinder mødtes forleden på 
Skipperhuset for at lade sjæl og sanser 
op med afslappende massage, yoga, 

pilates, qi gong, mavedans og hud-
pleje.
Dagen startede med dejlig morgen-
mad og efter wellness og selvforkæ-
lelse afsluttedes arrangementet med 
en lækker aftensmad, et glas vin og 
masser af snak.

 Bente Möller

Fra wellnessdagen i Tønning. (Foto: Bente Möller)

SYDSLESVIGTING

Konsulentundersøgelse
foreslås Samrådet
[KONTAKT] ”Tydeligt for alle delege-
rede og gæster efterlod debatten om 
SdUs regionsmodel på SSFs landsmø-
de et indtryk af, at et flertal er fortaler 
for, at modellens gennemførlighed 
undersøges dybtgående af et udefra-
kommende konsulentfirma,” sagde 
SSFs formand Jon Hardon Hansen i 
sin beretning på SSFs hovedstyrelses-
møde tirsdag aften i Risum: ”Og at 
drøftelsen af modellen fortsættes på 
Sydslesvigtings-konferencen lørdag 
den 24. januar 2015 på Jaruplund 
Højskole, hvilket i øvrigt allerede er 
aftalt og planlagt med modellens to 
ophavsmænd. Glædeligt at kunne 
læse chefredaktørens leder i Flensborg 
Avis nogle dage efter landsmødet med 
overskriften: ”Sydslesvig klar til foran-
dring”.
På samrådsmødet den 1. december 

skal der tages stilling til, hvorvidt et 
konsulentbureau skal kigge mindretal-
let efter i sømmene og undersøge, 
hvorvidt omsætningen af regionsmo-
dellen kan realiseres. Jeg mener ikke, 
at vi kan vente 10-20 år med én eller 
anden form for omstrukturering af vor 
nuværende organisationsform. 
Som omtalt i ovennævnte avisleder, 
ville det være noget af en falliterklæ-
ring, hvis ikke der senest op til marke-
ringen af mindretallets 100-årige eksi-
stens i 2020 ligger en ny strukturplan 
af én eller anden art på bordet.
I sidste ende er det mindretallets basis 
og ikke mindretallets mange auto-
nome ledelser, der suverænt afgør, om 
Samrådsmodellen skal skiftes ud med 
en helt ny model eller med en revide-
ret model eller simpelt hen bevares, 
som den er nu.”

Julemarked
på Uffe-Skolen
[KONTAKT] Lørdag den 29. novem-
ber kl. 14-17:30 holder de danske 
foreninger og institutioner deres tradi-
tionelle julemarked på Uffe-Skolen i 
Tønning. Der sælges glögg, æbleskiver, 
julepynt og meget mere.
Der er også loppemarked fra børn 
med ting til børn.
Tombola-vinderen bliver trukket kl. 
17.
 Kerstin Pauls

(Foto: Kerstin Pauls)
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