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Ugens overskrifter

Bykirken
[KONTAKT] Fælleskirkelige ting for alle i Flensborg
(og opland), bl.a. (lege)tøj-indsamling til fordel for
børn i Bangladesh (Foto: privat).

Læs mere på KONTAKT side 2

TV-høring
[KONTAKT] Der er plads til flere på TV Syds
Sydslesvig-høring på APM i Slesvig 11. december.
Tilmeldingsslut: 10. december.

Læs mere
mere på
på KONTAKT
Kontakt side
side 3x
Læs

Ung jazz
[KONTAKT] Jazztrioen Phronesis giver koncert på
Flensborghus nu på lørdag.

Læs mere på KONTAKT side 5

Julekoncert
[KONTAKT] Landsbykirken i Vesterland danner
rammen om julekoncerten med Helene Blum, Harald Haugaard og nordiske venner 11. december.

Læs mere på KONTAKT side 5

Dobbelt statsborgerskab
- også for
danske sydslesvigere

Sydslesvigsk Forening
[KONTAKT] Når SSFs formand Jon Hardon Hansen
og SSFs generalsekretær Jens
A. Christiansen i dag, torsdag
får foretræde for Folketingets
indfødsretsudvalg, er det for
at uddybe det høringssvar,
som SSF tidligere på året har
sendt til Justitsministeriet med
opfordring om at give danske
sydslesvigere (med tysk statsborgerskab) mulighed for også
at søge dansk statsborgerskab.
Den danske regerings er bestræbt på at give danskere
i udlandet mulighed for at
erhverve hhv. beholde deres
danske statsborgerskab, når de
har fået hhv. ønsker et andet
(EU)lands statsborgerskab. Det
hilser SSF selvsagt velkommen
og er overbevist om, at mange

(rigs)danskere i Sydslesvig vil
benytte sig af.
Men SSF opfordrer også til,
at danske sydslesvigere med
bopæl i Sydslesvig og sydslesvigsk fødestedskriterium plus
dokumenteret tilknytning til
det danske mindretal får lov
til at søge om dansk statsborgerskab.
Og at sydslesvigere, der er
flyttet til Danmark, samt dem,
der ikke er født i Sydslesvig
men er bosat i Danmark, får
lempeligere adgang til dobbelt
statsborgerskab.
SSF henviser til, at dobbelt
statsborgerskab for nationale
mindretal allerede praktiseres
f. eks. i og omkring Ungarn.
For Tysklands vedkommende
er det allerede nu gældende
praksis, at EU-borgere godt
må have to statsborgerskaber.
SSF er overbevist om, at
dobbelt statsborgerskab vil
bekræfte den enkelte sydslesvigers danske identitet og
fremme det historiske, kulturelle og sproglige fællesskab
med Danmark.

 SYDSLESVIGSK FORENING

JUL FOR HELE FAMILIEN & KÆMPEKOR 12. DECEMBER

Flot julekoncert i Nibøl
[KONTAKT] Der bliver jul for hele familien fredag den 12. december kl. 19
i byhallen/ Stadthalle i Nibøl, når flere
hundrede børn fra lokale børne-, ungdoms- og skolekor og Sønderjyllands
Symfoniorkester byder små og store

indenfor til orkestrets traditionsrige julekoncert. I Nibøl medvirker bl.a. A.P.
Møller Skolens kor.
Dirigent er René Bjerregaard. Som konferencier og fortæller medvirker Rasmus
Bjerg.

Det store børnekor fylder sammen med
orkestret og selvsagt publikum salen
med decembers festlige sang og musik.
www.sdjsymfoni.dk

CHARTA I.
Bundestagspräsident Dr. Norbert
Lammert, die Ministerinnen Anke
Spoorendonk und Dr. Eva-Maria Stange,
der Beauftragten der Bundesregierung
Hartmut Koschyk sowie Vertreter der vier
autochthonen nationalen Minderheiten
und Volksgruppen in Deutschland bei
der Übergabe des Grundsatzpapiers.
(Foto: privat)

„Sorgen wir dafür, dass die Zielsetzungen
nicht nur auf dem Papier stehen bleiben,
sondern auch umgesetzt werden!“
[KONTAKT] Unter dem Titel „ChartaSprachen in Deutschland – Ein Thema
für alle!“ fand am 26. November in
Berlin eine Konferenz statt, zu welcher
der Beauftragte der Bundesregierung
für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Hartmut Koschyk (MdB) gemeinsam mit dem Minderheitenrat der
vier autochthonen nationalen Minderheiten und Volksgruppen Deutschlands
eingeladen hatte.
Die Schirmherrschaft übernahm der
Präsident des Deutschen Bundestages
Dr. Norbert Lammert.
Auf den Tag genau zwei Jahre nach der
Debatte im Deutschen Bundestag über
den Sprachenschutz in Deutschland,
an der ein Forderungskatalog beschlossen wurde, diskutierten Vertreter des
Europarates, des Bundes, der Länder,
Vertreter der Charta-Sprachen sowie
weitere Interessenten gemeinsam über
die Zukunft dieser in Deutschland.
„Wenn heute z.B. junge Sorben von
radikalen Vertretern der rechten Szene
angegriffen und verprügelt werden,
dann ist das eine höchst bedenkliche

Entwicklung. Hier sind wir alle gefragt,
solchen Exzessen gemeinsam entgegenzutreten. Dabei ist Aufklärung der
Mehrheitsbevölkerung oberstes Gebot.
Es muss verstärkt für die Einsicht geworben werden, dass die Charta-Sprachen
ein Mehrwert auch für die Mehrheitsbevölkerung sind“, so der Beauftragte
Koschyk (MdB) in seiner Begrüßung.
Der Schutz der Minderheitensprachen
in Deutschland und der Regionalsprache Niederdeutsch ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Er steht in der
Verantwortung aller am politischen
Umsetzungsprozess der Europäischen
Charta der Regional- oder Minderheitensprachen Beteiligten.
Die Konferenz setzte den Startpunkt
für eine von Bund, Ländern, Minderheiten und Niederdeutsch-Sprechern
gemeinsam zu entwickelnde sprachenpolitische Ausrichtung für die ChartaSprachen in Deutschland, in der sich
die gemeinsame Verantwortung widerspiegelt.
Auch Dr. Andrea Willi, Mitglied des
Expertenkomitees der Europäischen

Charta für Regional- oder Minderheitensprachen des Europarates, war der
Einladung zur Konferenz gefolgt, um
über Erwartungen und Perspektiven der
Charta-Sprachen in Europa zu referieren und sich die Frage zu stellen, wo
dabei Deutschland steht:
„Den in Deutschland Verantwortlichen
– Bund, Ländern, Minderheiten und
Sprechern der Regionalsprache – muss
Anerkennung und Dank für die bisherigen erfolgreichen Bemühungen und
für das große, oft auch ehrenamtliche
Engagement ausgesprochen werden.
Es bleibt aber weiterhin genug zu
tun. Meine Devise ist indessen, dass
das Glas halb voll – und nicht halb
leer – ist. Für alle Charta-Sprachen in
Deutschland gilt: Sie sind mittelfristig, latent oder akut vom Aussterben
bedroht. Eine Sonderstellung hat das
Dänische, da hier ein ‘Mutterland‘ vorhanden ist. Mit den anderen Sprachen
aber befinden wir uns in der Intensivstation. Lebensrettende Vorkehrungen
sind notwendig.“
(Forts. KONTAKTseite 3)

SPROGKONFERENCE I.

Mindretalssprog ind i varmen
[KONTAKT] 40 forbundsdagsmedlemmer, forbundsdagspræsidenten,
forbundsregeringens mindretalskommitterede og formanden for det
indflydelsesrige indenrigsudvalg ved
forbundsdagen gjorde sig sammen
med Mindretalsrådet i Tyskland og
repræsentanter for det tyske mindretal i Sønderjylland til talsmænd for en
tysk sprogpolitik, der forlader det ”lidt
nedladende” (”gönnerhafte”), som den
slesvig-holstenske mindretalskommitterede Renate Schnack udtrykte det på
den store charta-sprogkonference, som
Mindretalsrådet og forbundsregeringens
mindretalskommitterede Hartmut Koschyk havde indbudt til i det tyske parlamentariske selskabs lokaler Berlin i den
26. november.
Schnack pointerede, at det er mindretallenes ”juridiske ret” at tale deres
sprog aktivt, uanset hvor mange medlemmer de har.
Hun forventer ikke generelle løsninger
for friserne, danskere, sorber og sinti &

roma i Tyskland, men forudsætter ”indviduelle og fleksible løsninger”.
Dr. Andrea Willi fra Europarådets ekspertkomité for den Europæiske Charta
for Regional- og Mindretalssprog krævede en ”imagekampagne” for mindretalssprogene i Tyskland, idet alle mindretals- og regionalsprog - undtagen det
danske - indenfor relativt overskuelig
tid er truet af at uddø. Hendes komité
kontrollerer de medlemslandes overholdelse af chartaen, der har underskrevet
den, bl.a. Danmark og Tyskland. Hun

appellerede til mindretallene om selvog sprogbevidst at tale deres sprog.
Hartmut Koschyk opfordrede mindretallene med udgangspunkt i, at unge
sorbere er blevet overfaldet, når de
talte deres sprog i offentligheden, og at
NPD havde brugt et valgslogan ”Hellere penge til bedstemor end til sinti og
roma” (Lieber Geld für Oma als für Sinti
und Roma”), hvilket han udtrykkeligt
fordømte, til at tale deres sprog.
(Forts. på KONTAKTside 3)
Claudia Knauer, Der Nordschleswiger

Mindretalsrepræsentanter sammen med minister Anke Spoorendonk og de to
mindretalskommitterede, Hartmut Koschyk og Renate Schnack. (Foto: Mindretalssekretariatet)
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VESTERLAND

FLENSBORG-BIFFEN

”Den hundredårige...”
[KONTAKT] Flensborg-Biffen viser
tirsdag den 9. december kl. 19.30 den
svenske film ”Den hundredårige der
kravlede ud af vinduet og forsvandt”.
Filmen er instrueret Felix Herngren
efter Jonas Jonassons succesroman af

samme navn.
I løbet af sit lange og dramatiske liv
har Allan Karlsson deltaget i en lang
række vigtige verdensbegivenheder.
Men nu er han kommet på alderdomshjem, selv om hans helbred

ingenting fejler. Allan bryder sig ikke
om sin nye hverdag og nægter at sidde
i sin stol og visne hen. På sin 100 års
fødselsdag kravler han ud af vinduet
og drager af sted på endnu et vanvittigt eventyr.

SYDTØNDER SSF
Luise fra fritidshjemmet, Lisbet fra skolen og Kaj Tove fra børnehaven viser stolt
hver tre grønne pengesedler. (Foto: privat)

Basar til godt formål
[KONTAKT] Der kom utroligt mange
gæster, da der forleden for 6. gang var
julebasar på Hans Meng-Skolen i Vesterland. De købte hjemmelavede ting
ved 17 boder og nød kaffen, kagerne,
æbleskiver, hot dogs og juleglögg i
caféen.
Arrangementet gav et pænt overskud,

som går til børnene på de tre danske
børneinstitutioner på øen.
En stor tak til de mange flittige hænder, som var med til at gøre denne dag
til en stor succes.
John
p.v.a. SSF Sild

Ugen
der kommer
5.

Ældreklubben Flensborg-Duborg: Julesang med Åse i Toosbüygade 7 kl. 14.30
SSF Hanved/Langbjerg: Julefrokost i Langbjerg Forsamlingshus kl. 19
SSF Tønning: Julefrokost på Uffe-Skolen kl. 18
SSF Hohn Herred: Julefrokost på Vestermølle Skole kl. 19.30
SSF Isted/Jydbæk: Julefest i Jydbæk Forsamlingshus kl. 19.30
SSF Bøglund: Julefrokost i forsamlingshuset kl. 19
Dannevirke UF: Julefest i Dannevirkegården kl. 19.30
SSF Satrup/Havetoft: Julefrokost i Hostrup Forsamlingshus kl. 18.30

6.

SdU: Indefodboldturnering for superveteraner, veteraner, senior old boys og old boys i Træningshallen, Slesvig
Helligåndskirken Flensborg: Orgelkoncert med Stephan Krueger kl. 16
SSF og SdU: Jazz på Flensborghus: Koncert med Phronesis kl. 20
Det Lille Teater Flensborg: ”Gummi Tarzan”, Hjemmet, Mariegade 20, kl. 16
Flensborg SSF Nord: Advent i Tønnsenhuset kl. 15
Flensborg SSF og SSW Sct. Jørgen/Mørvig: Advent, Adelby Kirkevej 34 kl. 15
Flensborg SSF Sporskifte: Julefrokost i Det Danske Hus kl. 19
SSF Skt. Peter-Ording: Julebageri på Klitskolen kl. 15
SSF Kiel-Pris: Julefrokost i Christianshus kl. 20
SSF Rendsborg/Büdelsdorf: Julebasar i Ejderhuset kl. 12-16
SSF Holtenå: Advent i forsamlingshuset kl. 16
SSF Egernførde og menigheden: Juletur til København, fra Medborgerhuset kl. 6
SSF Nybjernt: Advent i forsamlingshuset kl. 15

7.

Aktive Kvinder Sydslesvig: Kredsens adventstur til Odense, fra Skovby kl. 8 og fra Sundhedstjenesten i Flensborg kl. 8.30
Flensborg SSF og SSW Sct. Jørgen/Mørvig og menigheden: Advent for børnefamilier på Jens
Jessen-Skolen kl. 15
Harreslev Kvindeforening: Julemærkemarch i Kollund, fra skolen kl. 9.30
Valsbøl pastorat: Advent på Valsbølhus kl. 15-17
SSF Sønderløgum: Juletur til Slesvig
SSF Sydtønder: Julefest i Aventoft Menighedshus kl. 11, gudstjeneste i kirken kl. 14
SSF Ejdersted: Julekoncert med Ejderstedkoret og Frederiksstad-Orkestret i Garding kirke kl. 15
SSF Damholm: Julefest i forsamlingshuset kl. 15
SSF Bøglund: Julefest i forsamlingshuset kl. 15
Slesvig SSF Frederiksberg og menigheden: Julefest i Skovby Forsamlingshus kl. 14

8.

SSF: Julekoncert med Stig Rossen i Deutsches Haus, Flensborg kl. 20
SSF Vanderup/Jørl: Til adventskoncert i Helligåndskirken i Flensborg
SSF Jaruplund, Veding og Sankelmark: Hygge på skolen kl. 19.30
SSF Skt. Peter-Ording: Højtlæseaften i Klitskolen kl. 19.30-21
De danske foreninger i Sønderbrarup: Fælles advent i kirkens menighedslokale kl. 19.30

9.

Flensborg-Biffen: ”Den hundredårige der kravlede ud af vinduet og forsvandt” på Flensborghus kl. 19.30
SSF Harreslev: Julesangaften på skolen kl. 19.30
Lyksborg Kvindeforening: Pakkelotto på skolen kl. 15.30
Store Vi Kvindeforening: Hygge i skolens forhal kl. 19.30
SSF Sild: Hygge og håndarbejde i List Forsamlingshus kl. 18.30-20
Aktive Kvinder Egernførde: Fælles advent i Medborgerhuset kl. 15
Midtangel Seniorklub: Advent på Satrup Skole kl. 15

10.

Flensborg SSF Engelsby: Spil, kaffe og kager i Gudme-Hjemmet kl. 15.30-17.30
Flensborg SSF Tarup: Bogbus og café, Taruphus kl. 16.30
SSF Tarp/ Jerrishøj, Vanderup/ Jørl, Jaruplund, Veding, Sankelmark og Oversø/ Frørup samt
Ugle Herreds Danske Menigheder: Jul for alle i præstegården i Tarp kl. 16
Lyksborg pastorat: Seniormøde i præstegården kl. 15
Lyksborg pastorat: Læsekreds i præstegården kl. 19.30
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
De danske foreninger i Agtrup: Advent i forsamlingshuset kl. 19.30
Aventoft menighed: Ind under jul i menighedshuset kl. 15
SSF Hatsted: Advent, pakkeleg, julesange med Ture Pejtersen kl. 19.30
Menighedsplejen Tønning: Advent kl. 15
SSF Rendsborg/Büdelsdorf: Julemandsjagt kl. 15.30
Slesvig Menighedspleje: Hyggemøde på Slesvighus kl. 14.30

11.

SSF: Koncert med Helene Blum og Harald Haugaard i St. Niels, Vesterland kl. 20
Det Lille Teater Flensborg: ”Gummi Tarzan”, Hjemmet, Mariegade 20, kl. 19
Vanderup UF: Jul for voksne på skolen kl. 20
SSF Flensborg by: Advent for 60+ på Flensborghus kl. 14.30
SSF Store Solt: Julefrokost i forsamlingshuset kl. 12
Læk Kvindeforening og menigheden: Advent i kirken kl. 14.30
Aktive Kvinder Nibøl: Jul i Foreningshuset kl. 19
SSF Skt. Peter-Ording: Jul på Klitskolen kl. 20
SSF Velt/Follervig: Advent ”Ob de Burg” kl. 18
SSF Rendsborg by og menigheden: 60+frokost i Ejderhuset kl. 10.30
SSF Damholm: Hobbyklub kl. 15 i forsamlingshuset kl. 15
SSF Gottorp amt: Juletræsfest på Slesvighus kl. 15-17

Velkommen til adventsfesten
[KONTAKT] Søndag den 7. december afholdes SSF-amtets adventsfest i
Aventoft Menighedshus, Pegelgraben
2 i Aventoft.
Adventsfesten starter kl. 11 (IKKE kl.
14 som nævnt andetsteds) med hyg-

gelig komsammen, julestemning med
julehistorie og fælles spisning. Der er
sørget for smørebrød fra slagter Nielsen i Uphusum.
Amtskonsulenten læser også i år en
sjov julehistorie, og der vil selvfølgelig

også være tid til at få sunget julesange,
men der skal også være plads til hyggesnak på tværs af bordene.
SSF afslutter adventsfesten med en
gudstjeneste i Aventoft kirke kl. 14.
Lars Petersen

RETTELSE/ FLENSBORG AMT

Julefest uden kaffe og kløben
[KONTAKT] Desværre blev der givet
en forkert oplysning i invitationen til
juleeftermiddagen for SSF-medlemmerne i Tarp/Jerrishøj, Vanderup/Jørl,
Jaruplund, Veding og Sankelmark samt
Oversø/Frørup. Eftermiddagen for hele

familien finder sted onsdag den 10.
december kl. 16 i præstegården, Harkiel 2 i Tarp.
Der bliver optræden ved luciapiger.
Menighedsråds-medlem Inger Blitger
fortæller om St. Lucia og luciatradi-

tioner. Johan Herold synger med de
fremmødte, og til sidst er der fællesspisning. Men der er altså ikke kaffe og
kløben.
SSF Flensborg Amt beklager fejlen.

FLENSBORG BYKIRKE

Fælles tiltag
[KONTAKT] De fem danske kirker/
menigheder i Flensborg arbejder sammen. Under overskriften ”Flensborg
Bykirke” gøres der her på KONTAKT
opmærksom på den nærmeste tids
fælles tiltag, hvor alle kirkernes medlemmer naturligvis er lige velkomne.
4.12. (alle). Julevandringer for børnehave- og skolebørn har fundet sted i
Helligåndskirken og Ansgar. Udestår
i Sct. Jørgen og Sporskifte. Ved ungdomspræst Thomas Hougesen.
9.12. 9:30 Sct. Jørgen. Morgensang og
mad.
18.12. 19:00 Ansgar. Gospel-jul. Koncert med Sønderborg Gospelkor. 10
euro ved indgangen.
19.12. 8:30 (alle). Julegudstjeneste for

skolerne på sidste skoledag.
Tysk-dansk julegudstjeneste 18:00 St.
Nikolai, Søndertorv. Kirkens og Helligåndskirkens kor og begge kirkers
organister Michael Mages og Stephan
Krueger medvirker. Liturger er pastor
Thomas Bornemann og Helligåndskirkens præster. Kom i god tid, kirken
plejer at være fyldt.
24.12. (alle). Juleaftensgudstjenester:
Adelby Kirke kl. 13.30, Sporskifte kl.
15, Helligåndskirken kl. 15 og 16.30,
Ansgar, Sct. Hans og Sct. Jørgen kl. 16.
Midnatsgudstjeneste 23:30 Ansgar.
25.12. 10:00 (alle). Gudstjenester på
Kristi fødselsdag.
26.12. 10:00 Ansgar. De Ni Læsninger. Mangesproget økumenisk gudstje-

neste. I samarbejde med St. Petri m.fl.
31.12. 19:00 Ansgar. Nytårsaften
m. grønkål, hygge og fest til midnat,
afsluttende med andagt kl. 23.30. Tilmelding på tlf. 43376.
6.1. 10:00 Ansgar. Børnehave- og vuggestuebørn bringer indsamlet tøj og
legesager til kirken, til fordel for Bangladesh (Banglashoppen). Genbrugsting
afleveres i Ansgar kirke i hele december. Henv. på tlf. 43376.
Efter nytår baby-salmesang i Harreslev
Kirke. Tilbuddet gælder også Flensborg. Nærmere info og tilmelding:
sognepræst Susanne Böll, 0461-71334
hhv. boell@kirken.de
pkm

DRAGE/ SVAVSTED

Fuldt hus hver gang
[KONTAKT] Det er aldrig for sent at markere, at høsten
er i hus. I Drage-Svavsted SSF havde man derfor forsinket
høstfest en aften i november, hvor alle vore medlemmer og
venner af distriktet mødtes i Drage Forsamlingshus.
Folk kom med mange flotte høstgaver, så deltagerne kunne
glæde sig til et stort tombolabord.
Jessica og Bernd havde igen sørget for en lækker gris, som
grillstegt ventede på at blive spist af de 56 sultne gæster.
Der var sørget for underholdning ved - og fællessange med
duoen MoinMojn.
Efter maden var der tombola. Og enkelte sad til klokken 1
om natten og hyggede sig.
Tak til alle deltagere og hjælpere for en dejlig fest.
Den tredje fredag i november havde distriktet sin lottoaften

med dejlige kødpakker som gevinster. Trods elendigt vejr
kom der 54 mennesker, der nød den for sådanne aftener
typiske spænding.
JULEFEST DEN 13.
Lørdag den 13. december kl. 15 holder distriktet sin julefest
for de lidt ældre medlemmer og venner i forsamlingshuset.
Der serveres kaffe og julekager, der danses om juletræet, og
der synges julesange, som Ulrike spiller klaver til.
Tilmelding hos Nadine senest den 10. december: 04881937253.
SSF Drage-Svavsteds bestyrelse ønsker alle en dejlig og stille
juletid.

Nadine Baumann-Petersen

Fuldt hus - igen - i DrageSvavsted. (Foto: privat)
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PÅ A.P. MØLLER SKOLEN I SLESVIG 11.12.

SPROGKONFERENCE II.

Inspirationspapir
synliggør sprogene

A.P. Møller Skolen i Slesvig lægger lokaler til TV Syds høring den 11. december kl. 19.30-20.30. Gratis billetter reserveres hos
TV Syd.

TV Syd-høring
om og med mindretallet
[KONTAKT] TV SYD inviterer til høring
om det danske mindretal i Sydslesvig
torsdag den 11. december kl. 19.3020.30 på A.P. Møller Skolen i Slesvig.
Gratis billetter til høringen bestilles
senest 10. december på TV SYD via
http://www.tvsyd.dk/stoettenovergraensen. Billetterne bliver uddelt efter
først-til-mølle-princippet. Har man ikke selv adgang til nettet, hjælpes man
på SSFs sekretariater, bibliotekerne og
Aktivitethuset i Flensborg.
Ved høringen stiller stationen spørgsmål som: Hvem er det danske mindretal her i 2014? Hvor er det på vej
hen? Giver støtten fra Danmark stadig

mening næsten 100 år efter ”De skal
ikke blive glemt”? Eller er den over
grænsen?
Til stede er repræsentanter for mindretallets 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 personer:
Anja Otten, styrelsesmedlem i Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger,
Jon Hardon Hansen, formand for Sydslesvigsk Forening,

Udo Jessen, formand for Dansk Skoleforening for Sydslesvig,
Troels Ravn (S), formand for Sydslesvigsudvalget,
Kim Andersen (V), medlem af Sydslesvigsudvalget, og
Martin Henriksen (DF), 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.

CHARTA II.

Lammert gern dabei
[KONTAKT] (Forts. Charta/ KONTAKTseite 1:) Im Vorfeld der Konferenz
führte das Minderheitensekretariat
in Berlin eine Umfrage durch, um
das Wissen der Mehrheitsbevölkerung über die Charta-Sprachen in
Deutschland zu prüfen. Das Unwissen
und zum Teil die Gleichgültigkeit als
Ergebnis des Kurzfilms gaben einen
guten Anstoß zur darauffolgenden
Podiumsdiskussion mit Vertretern der
europäischen wie auch Bundes- und
Länderebene.
Ergebnis der Konferenz ist das gemeinsame Papier des Minderheitenrates
und des Beauftragten der Bundesregierung „Charta-Sprachen in Deutschland - Gemeinsame Verantwortung“.
Das Papier umfasst Grundsätze und
gemeinsame Zielsetzungen, welche
nun an den Bundestagspräsidenten
Dr. Lammert wie auch stellvertretend
für die Bundesländer an Anke Spoorendonk, Ministerin für Justiz, Kultur

und Europa des Landes SchleswigHolstein, und Dr. Eva-Maria Stange,
Staatsministerin für Wissenschaft und
Kunst im Freistaat Sachsen übergeben
worden ist.
„Ich habe die Schirmherrschaft gern
übernommen; denn ich bin davon
überzeugt, dass die Sprache eine
überragende Bedeutung sowohl für
regionale und nationale Identitäten als
auch für das Verständnis von Ländern
und Kulturen hat. Sorgen Sie dafür,
dass das nicht nur auf dem Papier
steht, sondern auch umgesetzt wird“,
sagte Bundestagspräsident Dr. Lammert in seinem Grußwort zur Konferenz.
„Lassen Sie uns auf die Fragen des Erhalts der Charta-Sprachen in Deutschland die gemeinsame ‚Antwort‘ finden
– unser aller ‚Verantwortung‘. Damit
erreichen wir, dass die Förderung der
Regional- und Minderheitensprachen
nicht nur Lippenbekenntnis, sondern

gelebter Kultur- und Spracherhalt für
alle ist“, sagte zum Abschluss der Konferenz der Vorsitzende des Minderheitenrates David Statnik.
Zu den Charta-Sprachen in Deutschland gehören Nord- und Saterfriesisch,
Nieder- und Obersorbisch, Dänisch,
Romanes sowie die Regionalsprache
Niederdeutsch. Sie werden geschützt
durch die Europäische Charta der
Regional- oder Minderheitensprachen
des Europarates, gezeichnet durch die
Bundesrepublik Deutschland 1992.
Weitere Info:
www.minderheitensekretariat.
de/schwerpunkte/sprachenkonferenz-2014
www.minderheitensekretariat.de/
aktuelles/a/artikel/detail/sorgen-wirgemeinsam-dafuer-dass-die-hier-formulierten-zielsetzungen-nicht-nur-aufdem-papier-st/

[KONTAKT] (Forts. fra KONTAKTside
1) Den efterfølgende debat var livlig,
styret af Robert Schwartz fra Deutsche
Welle, der som tysk siebenbürgener er
fortrolig med mindretalsmaterien, og
berørte også emner som manglende,
sprogkyndige lærere og børnehavepædagoger i mindretallene generelt.
Wolfgang Bosbach fra forbundsdagens
indenrigsudvalg spurgte, om frivillige
tilbud om sprogundervisning nu også
bliver modtaget, eller om de har det
som dagligvare-forretninger på landet:
Alle vil dem, men ingen handler hos
dem.
Mindretalsrepræsentanter satte navn
på talrige efterspurgte tilbud, men
også her gælder: Kvaliteten skal være
i orden.
INSPIRATIONSPAPIR VEDTAGET
Forbundsdagspræsident dr. Norbert
Lammert understregede i sit indlæg
sprogenes bærende rolle og vigtighed,
en ufravigelig del af folks identitet.
Han beklagede, at sprogenes mangfoldighed og dermed identiteten er for
nedadgående. Mindre sprog trues af
globalisering og digitalisering.
Mindretalsrådets formand i år, sorben
David Statnik præsenterede et inspirationspapir (”Grundsatzpapir”) og fremsatte et centralt krav om synliggørelse
af mindretalssprog.
Papiret, som Koschyk håber vil afføde
en føderal, bred debat, indeholder syv
mål omkring en omfattende sprogpolitik, sprogspecifikke konceptioner for
chartasprogene, chancelighed, sprogchartrets realisering, sensibilisering og
oplysning, medial præsens for chartasprogene og solidaritet.
Gennem bekendelsen til inspirationspapiret anerkendes flersprogethed og
sprog-mangfoldighed i Europa, retten
til eget sprog og sprogpolitik som opgave for hele samfundet.
Med gennemførelsen af sprogkonferencen realiseredes en interfraktionel
vedtagelse i forbundsdagen for to år
siden.

LEVE SPROGET
Både den slesvig-holstenske minister
for justits, kultur og Europa, Anke Spoorendonk, og den saksiske viceminister/ Staatsministerin for videndkab og
kunst, Eva-Maria Stange, diskuterede
realiseringen af kravet om vedvarende
støtte til mindretalssprog, som udtrykt
af Hartmut Koschyk.
Begge ministre var enige om, at papiret er godt og uden videre kunne
underskrives, men at det i sidste ende
er nødvendigt at benytte mindretalssprogene i hverdagen.
Spoorendonk foreslog eksempelvis
at vise film på mindretalssprog med
tekstning, og hun bakkede helt og
holdent op om Lammerts´ opfordring
til offensiv sprogpleje. Lammert havde
kritiseret møder i germanistforeninger
for at have citeret Goethe på engelsk;
på den måde bliver tysk et mindretassprog, sagde han.
Strange beklagede en generel mangel
på respekt fra samfundets side, når
unge sorbisk talende mennesker overfaldes eller tosprogede skilte tilsvines.
Claudia Knauer,
Der Nordschleswiger
FAKTA
Europarådets sprogcharta er i de
22 år, den eksisterer, blevet underskrevet af 25 stater. 84 sprog
beskyttes. De undertegnende
stater skal vælge 35 af 98 mulige
forholdsregler ud fra emneområder som (ud)dannelse og medier,
som de vil omsætte. Udviklingen
efterprøves med jævne mellemrum.
Deutsche Parlamentarische
Gesellschaft er en tværpolitisk
sammenslutning for forbundsdagsmedlemmer, landdagsmedlemmer og Europaparlamentsmedlemmer. Selskabets lokaler befinder sig i rigsdagspræsidentpalæet
nær forbundsdagen i Berlin.

RENDSBORG/ BYDELSDORF

Julebasar i Ejdershuset
[KONTAKT] Lørdag den 6. december
kl. 12-16 er der julebasar i Ejderhuset.
Udenfor sælges der grillpølser og
glögg, og børnene kan bage snobrød
med spejderne. Ligeledes har bestyrelsen igen sørget for, at man samtidig
kan få sit juletræ købt - for SSF-med-

lemmer til en særlig gunstig pris.
Inden døre kan børnene klippe-klistre,
blive sminket eller lytte til en historie,
og der venter kunsthåndværk og meget andet ved boderne.
7. klasse fra Ejderskolen har sørget for
kager til kaffebordet og står for salget.

RENDSBORG-EGERNFØRDE

JULEKONCERT 8. DECEMBER

Med Stig Rossen og Maria Lucia
[KONTAKT] Mandag den 8. december
kl. 20 byder SSF og SdU indenfor i Ty-

ske Hus/ Deutsches Haus i Flensborg
til stor julekoncert med populære Stig

Rossen og gæstesolist Maria Lucia.
For 20. år tager Stig Rossen på sin populære juleturné. Det er ultimativ jul,
der indhyller hans julekoncerter med
traditionelle og elskede sange – mest
fra Danmark, men passende krydret
med de bedste fra udlandet.
Scenografien danner en flot ramme
om de dejlige julesange, og med
orkester og kor i den sædvanlige
stemningsfulde udgave kan folk godt
begynde at glæde sig.
Årets gæstesolist er Maria Lucia. Stig
Rossen er glad og stolt over, at det er
lykkedes at få hende med. Maria Lucia
er bl.a. kendt fra utallige musicals.
Billetter: ssf-billetten.de, tlf. +49 461
14408 125, SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter, Nikolaistr.
7 i Flensborg, og ved indgangen.
Stig Rossen og Maria Lucia tager imod
ved julekoncerten i Flensborg på mandag.

Kalender 2015 klar
[KONTAKT] SSF Rendsborg-Egernførde amts kalenderen 2015 ligger klar
til alle medlemmer og er gratis. Den
rummer et tilbageblik på året, der gik,
med billeder og tekster fra aktiviteter
-og er påført amtets og distrikters ar-

rangementer og kulturelle højdepunkter, for såvidt som de er fastlagt før
trykstart.
Kalenderen fås på SSFs sekretariater i
amtet, men tilsendes også gerne, i forsamlingshuse og hos bestyrelserne.
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SSF

ARRANGEMENTER
i Sydslesvig 2014/2015

VERANSTALTUNGEN
in Südschleswig 2014/2015

Julekoncert
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Comedieteatret/Theater in dänischer Sprache

Mord på Skackholm Slot

Foto: G. Thai

Christopher Entertainment præsenterer traditionen tro...

Ma/Mo 12.01.15 • 20:00 • Stadttheater, Flensborg/Flensburg
Sønderjyllands Symfoniorkester

Jorunn-Ensemble, Messingensemble

Ma/Mo 19.01.15 • 19:30 • Bethlehem-Kirche, Kiel
Sønderjyllands Symfoniorkester

Mihaela-Ensemble, Finn Sigfusson Quartet

Ti/Di 20.01.15 • 19:30 • Læk Danske Kirke, Læk/Leck
Sønderjyllands Symfoniorkester

Strygerensemble/Streicher-Ensemble

On/Mi 21.01.15 • 19:30 • Uffe-Skolens kirkesal, Tønning/Tönning

Skatteøen

On/Mi 28.01.15 • 18:00 • Nordfrieslandhalle, Læk/Leck

Foto: G. Thai

Folketeatret turné/Theater in dänischer Sprache

Sønderjyllands Symfoniorkester

Flensborg/Flensburg

08.12.14 • 20:00
Deutsches Haus

Folketeatret turné/Theater in dänischer Sprache

Flensborg/Flensburg

Bang og Betty

On/Mi 11.02.15 • 20:00 • Stadttheater, Flensborg/Flensburg
Dansk Danseteater/Modernes Tanztheater

Carmina Burana

To/Do 19.02.15 • 20:00 • Husumhus, Husum

Sønderjyllands
Symfoniorkester
Philharmonie Süddänemark

Jul for hele familien

LANDSTEATRET/Theater in dänischer Sprache

A Picasso

Ma/Mo 02.03.15 • 20:00 • Stadttheater, Flensborg/Flensburg
Det Kongelige Teater/Theater in dänischer Sprache

Tove! Tove! Tove!

On/Mi 11.03.15 • 20:00 • Stadttheater, Flensborg/Flensburg

Weihnachten für die ganze Familie

Foto: G. Thai

Fr 06.02.15 • 20:00 • Deutsches Haus, Flensborg/Flensburg

Foto: H. Stenberg

06.12.14 • 20:00
Flensborghus

Berwald, Abrahamsen, Sibelius

Mandag/Montag

Foto: N. T. Rydvald

Lørdag/Samstag

PÅ FLENSBORGHUS

Sønderjyllands Symfoniorkester

Gymnasiekorkoncert/Gymnasienchorkonzert

To/Do 12.03.15 • 20:00 • A.P. Møller Skolen, Slesvig/Schleswig
Folketeatret turné/Theater in dänischer Sprache

Festen

Lø/Sa 21.03.15 • 20:00 • Stadttheater, Flensborg/Flensburg
Sønderjyllands Symfoniorkester

Skurke og helte/Schurken und Helden

Dirigent: René Bjerregaard • Konferencier og fortæller/Conferencier und Erzähler: Rasmus Bjerg

Torsdag/Donnerstag

Fredag/Freitag

11.12.14 • 20:00
St.-Niels-Kirche

12.12.14 • 19:00
Stadthalle Niebüll

Vesterland/Westerland

Nibøl/Niebüll

Teatret Svalegangen/Theater in dänischer Sprache

Inga og Lutz

To/Do 23.04.15 • 20:00 • Slesvighus, Slesvig/Schleswig

Foto: M. Fauerby

Fr 20.03.15 • 20:00 • Deutsches Haus, Flensborg/Flensburg

Teateriet Apropos/Theater in dänischer Sprache

En Skraldespandskabaret

Ti/Di 26.05.15 • 19:00 • Nibøl Danske Skole, Nibøl/Niebüll
On/Mi 27.05.15 • 19:00 • Uffe Skolen, Tønning/Tönning
To/Do 28.05.15 • 19:00 • Medborgerhuset, Egernførde/Eckernförde
Fr 29.05.15 • 19:00 • Flensborghus, Flensborg/Flensburg

Staffan Svensson - trumpet, flugelhorn
Owe Almgren - electric bass
Ebba Westerberg - percussion, composer

Vi ønsker en glædelig jul og et godt nytår!
Wir wünschen fröhliche Weihnachten
und ein frohes neues Jahr!

TESLA
Ebba Westerbergs Trio

“Tesla plays contemporary chamber-jazz, as they cherish the finest, most fragile expressions in
music just as well as the building of a firm rhythmical foundation. Tesla´s core value is
communication, within the group and with the audience.”

16.12.2014 :: 20.00 Uhr
Walzenmühle Flensburg
ro/erm

12 Eu

Unsere Sekretariate sind geschlossen
zwischen Weihnachten und Neujahr.

ro

.8 Eu

Billetter • Tickets • Abo

www.achttausendeins.de

Sekretariaterne holder lukket mellem jul og nytår.

+ 49 (0)461 - 14408 125

SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter FL Nikolaistr. 7 eller ved indgangen
SSFs Sekretariate, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter FL Nikolaistr. 7 oder an der Abendkasse
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JAZZ PÅ FLENSBORGHUS

SLESVIG/ SdU

Ung trio - Phronesis
[KONTAKT] Lørdag den 6. december
kl. 20 indbyder SSF og SdU til jazz på
Flensborghus i Flensborg med gruppen
Phronesis.
Skandinavisk-britiske Phronesis har en
sjælden evne til at bevæge og inspirere lyttere. Trioen, der består af den
danske kontrabassist Jasper Høiby,
den britiske pianist Ivo Neame og den
svenske drummer Anton Eger, har
base i London og fangede først de engelske lytteres opmærksomhed i 2010.
Hurtigt fik de opbygget et ry som en
af Englands mest interessante jazzbekendtskaber.
De har været nomineret til flere prestigefyldte priser i England. 2012 brød
de for alvor igennem med albummet
”Walking Dark” og blev lovprist som
et af vor tids mest interessante unge
orkestre. Siden har de turneret verden
tynd.

Efter en koncert på Copenhagen
Jazzfestival 2014 skrev Politikens
Kim Skotte: ”En ung trio, som spiller
rendyrket jazz, men gør det med en
nysgerrighed og et overskud, som får

musikken til at opleves som nyopfunden midt i traditionen. Hvad den selvfølgelig også er, når man improviserer
så opstemt som Phronesis.”

Phronesis - på lørdag i Flensborg.

[KONTAKT] Torsdag den 11. december kl. 18.30 åbner SdU en fotoudstilling i
Slesvig Roklubs lokaler med billeder, som en gruppe 12-18-årige unge lavede ved
en fotoworkshop med den flensborgske fotograf Marc Schachtebeck i netop disse
lokaler i september.

SYDSLESVIGUDVALGET

Går ind i ”karaktersagen”
[KONTAKT] - Vi har en sag, og den vil
vi tage op i udvalget, siger Sydslesvigudvalgets formand Troels Ravn under
et besøg hos Dansk Skoleforening for
Sydslesvig i centraladministrationen i
Flensborg 1. december.
Skoleforeningens formand Udo Jessen
og de to rektorer for A.P. Møller Skolen og Duborg-Skolen, Jørgen Kühl og
Ebbe Rasmussen, samt Skoleforeningens direktør Anders Molt Ipsen og
lederen af Pædagogisk-Administrativ
Afdeling Olaf Runz informerede Troels
Ravn om »karaktersagen«.
- Det har været vigtigt for mig at høre

sagen fra Skoleforeningens side, siger
Troels Ravn og tilføjer:
- Jeg mener, at vi har en sag her. Og
den vil vi tage op i Sydslesvigudvalget.
Det kan ikke være rigtigt, at man ikke
anerkender, at de to danske gymnasier
i Sydslesvig har en særstatus.
Skoleforeningens formand Udo Jessen
er glad for, at karaktersagen nu tages
op af Sydslesvigudvalget.
- Det har en stor betydning, at Sydslesvigudvalget går ind og vil hjælpe med
at få løst problemet. Sydslesvigudvalget har en vigtig funktion, da det er
her, nøglepersonerne fra de forskellige

BLUM & HAUGAARD & VENNER
partier sidder, siger Udo Jessen.
Troels Ravn bekræftede endnu engang, at det var rigtigt, at Skoleforeningen i første omgang fik drøftet
karaktersagen med embedsværket i
Undervisningsministeriet og Ministeriet
for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
- Men nu må vi gå videre med karaktersagen i Sydslesvigudvalget, siger han
og henviser til at udvalget har et møde
i december, hvor politikerne skal diskutere, hvordan sagen skal gribes an.


Daniel Dürkop

BREDSTED

Helene Blum og Harald Haugaard medbringer nordiske gæster til julekoncerten i
Vesterland torsdag næste uge.

Julefrokost på vestkysten
[KONTAKT] SSF i Bredsted byder 12.
december klokken 19 sine medlemmer på traditionel, dansk julefrokost i
foreningslokalet på Bredsted Danske
Skole. Menuen er selvsagt julelækkerier, som man kender dem nord for
grænsen.
Ikke-medlemmer kan deltage, men
må betale noget mere for det.
Tilmelding senest 4. december til Jeanette Huy, tlf. 04671 608 230 eller
mail jeanette_huy@skoleforeningen.
de.

”Stille nat”-koncert
i Vesterland/ Sild

Der er lækre, danske juleretter på bordet, når mindretallet i Bredsted samles til
julefrokost. (Foto: Peter Hansen)

HUSUM DANSKE KIRKE

Julekoncert med „Mpiri“
[KONTAKT] Søndag den 14. december kl. 19 giver det færøske kor
„Mpiri“ koncert i Husum danske kirke.
Det bliver en lidt anderledes julekoncert, idet korets repertoire spænder fra
traditionel julemusik til helt ny musik,
komponeret til koret.
Der er gratis adgang til koncerten.
Mpiri er et færøsk kor, som holder til
i København og består af færinger,
islændinge, tyskere og danskere. Mpiri
har optrådt en del steder i Europa,
især i Norden.
For tiden uropfører koret nye værker,
som er blevet komponeret til koret
af nordiske komponister over færøsk
lyrik.
Projektet ”Innlit” (”Indsigt”) består af
en turné, udgivelse af en nodebog og
en cd-indspilning. Koncerten den 14.
december i Husum byder på disse
uropførelser, endvidere færøske julesalmer samt en julesalme af pastor

Torben Mølgaard Jørgensen.
Korets dirigent Erik Jacobsson har
studeret direktion hos Jorma Panula,
Frans Rasmussen og Giancarlo Andretta ved Konservatoriet i København.
Han debuterede som dirigent ved
Odenses Symfoniorkester i 2009, og
har siden dirigeret både børne- og
voksen-symfoniorkestre i Sverige og

Danmark. Han har arbejdet tæt med
ensembler og komponisterne Poul Ruders og Peter Bruun.
Som violinist har Jacobsson spillet
i bl.a. DRs Symfoniorkester og Det
Kongelige Kapel, og har som pianist
både været solist, spillet i diverse kammerensembler og indstuderet ved Det
kongelige teater og Operaen.

Mpiri synger julen ind i Husum søndag den 14. december.

[KONTAKT] Torsdag den 11. december kl. 20 gæster sangerinden Helene
Blum og violinisten Harald Haugaard
sammen med nordiske gæster landsbykirken St. Niels i Vesterland på Sild.
Som i tidligere år i december bryder
de med deres sædvanlige repertoire
og inviterer venner og musikerkollegaer fra andre nordiske lande med på
deres årlige juleturné. Blum, Haugaard
og deres gæster fylder nemt koncerthaller og kirker fra Århus til Wien med
deres sange, historier og fyrig dansemusik fra den nordiske juletradition; i
år under titlen ”Denne stille nat”.
Med topklasse-gæster fra andre nordiske lande præsenteres et varieret program med sarte julehymner omkring
lys, glæde, håb, kærlighed og traditioner, følsomme instrumentalnumre og
livlige dansemelodier.
Udover sang, strygere og violiner

kommer også traditionelle nordiske
instrumenter i brug samt et par overraskelser. Helene Blums og Harald Haugaards nordiske gæster er Ale Carr (S):
citter - Kirstine Elise Pedersen (DK):
cello - og Timo Alakotila (FIN): keys.
Billetter i forsalg til 16 euro (medlemmer 14 euro) fås på Dansk Sekretariat
for Sydtønder amt, Lorenz-Jannsen-Str.
1, 25899 Niebüll, +49 4661 2755,
sydtoender@syfo.de, på alle andre
SSF-sekretariater, hos Insel Sylt Tourismus-Service GmbH, Strandstraße
35, 25980 Westerland/Sylt, +49
4651 998 259, boehm@sylt-reisen.
de, www.syltreisen.com, via www.ssfbilletten.de, i Aktivitetshuset Flensborg
og på sh:z Ticketcenter Flensburg,
Nicolaistr. 7.
Ved indgangen koster billetterne 18
euro (medlemmer 16 euro).

HELLIGÅNDSKIRKENs KOR

Adventskoncert mandag
[KONTAKT] Helligåndskirkens Kor inviterer til sin traditionelle adventskoncert mandag den 8. december kl. 20 i
Helligåndskirken.
I centrum for koncerten står kompositioner med salmetekster af
Hans Adolph Brorson i anledning af
250-året for hans død. ”Den yndigste rose er funden”, ”Mit hjerte altid
vanker”, ”Hvorledes skal jeg møde”
synges af Helligåndskirkens Kor i satser af M. Praetorius, C. Nielsen og D.

Buxtehude.
Desuden synges H. Schütz´ ”Cantate
Domino”, D. Buxtehudes kantate
”In dulci jubilo” og ”Magnificat” af
anonym komponist (muligvis Buxtehude), og der spilles orgelværker af Fr.
Tunder (400 års fødselsdag) og G.A.
Homilius (300. års fødselsdag).
Et instrumental-ensemble akkompagnerer Helligåndskirkens Kor under
ledelse af Stephan Krueger.
Entré 5 euro.

