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Ugens overskrifter

HMS PINAFORE 12. NOVEMBER

Godawlinger
[KONTAKT] 16 børn og unge prøvede kræfter med
at tegne på en SdU-workshop med Godawlingenes
mor, Karina Helledie Vandkrog (foto: SdU) fra Skovlund.

Læs mere på KONTAKT side 2

Aakjær
[KONTAKT] Søren Christensen ved alt om Jeppe
Aakjær, bondedrengen, der blev digter. Og det fortæller han om i et foredrag i Husum.

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

Jazz

Operasangerne Hans Dueholm og Jakob Næslund Madsen. (Foto: Ole Mortensen)

[KONTAKT] Malene Kjærgaard og band giver koncert i Slesvig til byens jazz-efterår.

Læs mere på KONTAKT side 4

FUEV
[KONTAKT] Projektet Mindretallenes Hus i Flensborg er ganske småt startet op: FUEV har fået indrettet kontor i Nørregade 78.

Læs mere på KONTAKT side 4

[KONTAKT] Onsdag den 12. november kl. 15 drager operaselskabet Figaros til søs og spiller Gilbert & Sullivans
uforglemmelige operette HMS Pinafore på Flensborghus i Flensborg.
Den oprindelige forestilling har 10
solister, et stort kor og orkester, men
i denne udgave synges og spilles alle
roller af operasangerne Hans Dueholm
og Jakob Næslund Madsen.
Orkestret er Figaros faste husorkester
OneBigMan Symphony Orchestra i
skikkelse af pianist mm. Allan Dahl
Hansen.
Med kun tre medvirkende på scenen,

bag scenen og i orkestergraven til at
synge og spille de store solopartier,
agere søfolk, danse og skifte kulisser,
udfordres de tre herrer til at finde på
nye og anderledes ideer. De kalder
selv deres behandling af klassikerne
for ”respektfuld respektløshed”. Og
de skifter kostumer, roller og tonearter
hurtigere end publikum når at blinke.
Mens HMS Pinafore er forankret i
Portsmouth, forsøger en lille pige at
sælge sine varer til sømændene. Snart
afsløres det, at en af matroserne er
håbløst forelsket i kaptajnens datter.
Hun er imidlertid forlovet med den

velhavende overadmiral.
Til slut afsløres, at kaptajnen og matrosen ved et uheld var blevet forbyttet
ved fødslen. Så nu kan kaptajnen og
matrosen få den, de er forelsket i.
HMS Pinafore er gennemsyret af
Gilbert & Sullivans nonsenshumor og
respektløse gøren-nar ad engelske traditioner, stolthed over flåden (med en
overadmiral, som aldrig har været til
søs), klasseforskellen og snobberiet.
SSF står sammen med Humanitært
Udvalg som indbyder. Og der venter
publikum et kaffebord.
www.figaros.eu

DANSK SUNDHEDSTJENESTE

LEDER

Sydslesvigsk Forening

Det hele sejler - på Flensborghus

Landsmødet
2014

[KONTAKT] Landsmødet i overmorgen, lørdag på Husumhus i
Husum, adskiller sig derved, at
SSFs nye formand Jon Hardon
Hansen aflægger sin første formandsberetning, der imødeses
med forventning og interesse.
Jon Hardon Hansens præmis er
samarbejde i øjenhøjde med respekt for SSFs formålsbestemte,
overordnede kerneopgaver for
det danske mindretal.
Et andet interessant punkt på
dagsordenen bliver præsentationen af SdUs regionsmodel, som
foreningens to næstformænd Anders Kring og Ronny Grünewald
har udarbejdet.
Muligvis giver også status-beretningen for samråds-arbejdet med
et Sydslesvigting og ombudsmands-ideen anledning til brede
meningstilkendegivelser.
Selvsagt er man mere end velkommen til også at kommentere
de udvalgsberetninger, der traditionen tro udsendes inden mødet
og suppleres med en kort mundtlig aktualisering på mødet.
Landsmødet lægger også op til
ny- og genvalg i forretningsudvalget og SSFs faste udvalg, hvor der
for sidstnævntes vedkommende
på indeværende tidspunkt ikke

altid er kandidater nok.
Efter middagspausen hædres en
stille slider i mindretallet med
Oberst H. Parkovs Sydslesvigpris.
I rammeprogrammet indgår præsentationen af de sydslesvigske
julemærker 2014 og den nye
Sydslesvig-årbog samt en brandaktuel udgave af det nye Sydslesvig-Magasin.
Det bliver med andre ord et
spændende landsmøde, de delegerede og SSFs gæster kan glæde
sig til at overvære – og bidrage til
i form af en levende debat.
Også almindelige medlemmer
af SSF har ret til at benytte talerstolen.
Der er kaffe på kanden fra kl.
8.30, og mødet indledes med
musik ved et kor fra Hiort Lorenzen-Skolen i Slesvig.
Velkommen til – og godt landsmøde, allesammen!


SYDSLESVIGSK FORENING

NB. Formandens skriftlige beretning er udsendt og lagt på www.
syfo.de til nærlæsning. Den suppleres traditionen tro med en
kortere mundtlig beretning på
landsmødet.

Udstiller velfærdsteknologi
[KONTAKT] Dansk Sundhedstjeneste
indbyder alle til en åben udstilling
om velfærdsteknologi tirsdag den 11.
november kl. 12-18 i Sundheds- og
Socialcentret, Skovgade/Waldstr. 45 i

Flensborg.
Det er en udstilling med eksempler på
teknologiske hjælpemidler i hjemmet
og på institutioner.
Ved den lejlighed er der mulighed for

en dialog med andre besøgende om
muligheder, begrænsninger og udfordringer i moderne velfærdsteknologi.

SSW IM LANDTAG

Gute Halbzeitbilanz
[KONTAKT] Eine Umfrage des NDR
zur Halbzeitbilanz der Küstenkoalition
kommentiert der Vorsitzende des SSW
im Landtag Lars Harms:
Was mich besonders freut, ist, dass
heute noch mehr Menschen in Schleswig-Holstein mit der Arbeit des SSW
zufrieden sind als bei der Umfrage im
Mai 2013.
Dass der SSW in der Sonntagsfrage
einen Prozentpunkt eingebüßt hat im
Vergleich zu Mai 2013, sollte man
nicht überbewerten. Es wäre nicht
das erste Mal, dass Prognosen für den
SSW sich am Rande der Fehlertoleranz solcher Umfragen bewegen. So
wurden dem SSW bei einer NDR-Umfrage drei Monate vor der Landtagswahl 2012 ebenfalls nur drei Prozent
der Stimmen zugestanden. Im Ergebnis waren es letztlich 4,6 Prozent.
Die Küstenkoalition hat zwei Jahre
lang unaufgeregt und souverän viele
ihrer Schwerpunktthemen aus dem
Koalitionsvertrag zum Wohle der
Menschen im Land umgesetzt. Die
letzten Wochen waren allerdings auch
von Unruhe und Personalwechseln geprägt. Dass eine Umfrage, die in die-

sen Zeitraum erhoben wird, dies auch
ein Stück weit wiederspiegelt, ist keine
Überraschung. Denn eine Umfrage ist
immer nur eine Momentaufnahme.
Allerdings zeigen die Ergebnisse deutlich, dass die Menschen im Land der
rot-grün-blauen Koalition treu bleiben:
In Schleswig-Holstein herrscht keine
Wechselstimmung. Ganz im Gegenteil: Wäre am Sonntag Wahl, es bliebe
von den jetzigen drei Oppositionsparteien nur noch die CDU übrig. Eine

Lars Harms, Vorsitzender des SSW im
Landtag. (Foto: SSW)

CDU, die außer fundamentaloppositionellem Verhalten nicht viel beizutragen hatte und deshalb zu recht bei
fast 60 Prozent der Bevölkerung auf
Ablehnung stößt.
Die Umfragebilanz für den SSW fällt
insgesamt positiv aus. Obwohl nur
jeder zwanzigste Schleswig-Holsteiner
sein Kreuz beim SSW gemacht hat, ist
jeder dritte im Land ist mit der Arbeit
des SSW zufrieden oder sehr zufrieden. Dieser Wert ist seit der letzten
Umfrage gar noch um drei Prozent
angestiegen.
Der SSW hat seine Wahlversprechen
bisher ausnahmslos gehalten und
umgesetzt. Ich freue mich, dass die
Menschen in Schleswig-Holstein dies
offensichtlich auch so wahrnehmen
und bedanke mich, auch im Namen
meiner Kollegen Jette WaldingerThiering und Flemming Meyer, für das
große Vertrauen, das uns die Bürger in
der ersten Hälfte unserer erstmaligen
Regierungsbeteiligung entgegen gebracht haben.
Es ist schön zu wissen, dass uns dieses
Vertrauen auch in die zweite Halbzeit
begleitet.
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NY BOG

MALEWORKSHOP

40 fortællinger
[KONTAKT] På en novemberdag, hvor
vejret viste sig fra sin alleskønneste
side, præsenterede Sprogforeningen
sin store bog ”Fyrretyve fortællinger
fra Sønderjylland” på Folkehjem i
Aabenraa.
Det er en stor bog på 443 sider, en
vægt på næsten 1½ kg og med stift
bind.
Medlemsprisen er 125 kr. + forsendelse. Vil man spare portoen, kan man
hente bogen hos et bestyrelsesmedlemmerne:
Frode Sørensen, Sønderborg, tlf.

2218 1938, Jens Erik Salomonsen,
Flensborg, tlf. 0461 4071 505, Gunnar Vind, Skærbæk, tlf. 4017 9268,
Ingolf Haase, Møgeltønder/Tønder, tlf.
4028 0895, Orla Møller, Harreslev/
Harrislee,tlf. 0461 4306 733, Lis Mikkelsen, Toftlund, tlf. 2498 0932, og
Kristian Kjær Nielsen, Munkemølle/
Gråsten, tlf. 2041 1936.
Bestilling på mail sker på sprogforeningen@gmail.com
Frode Sørensen,
formand

LANTERNEOPTOG I RENDSBORG

Præcisering
[KONTAKT] Lanterneoptoget i Bydelsdorf - arrangeret af Rendsborg by - finder først sted fredag den 7. november
og starter kl. 18 på Rådhuspladsen i
Bydelsdorf. Der er fakler til de større
børn, og optoget får selvfølgelig musikalsk ledsagelse, så man bedre kan

Glade og tilfredse unge ved afslutningen på SdUs maleworkshop. (Foto: SdU)
synge med på lanternesangene.
Efter optoget er der sørget for mad og
drikke i Ejderhuset.
Meddelelsen her på KONTAKT forleden stod sammen med Egernførde,
som havde sit lanterneoptog den 31.
oktober.

SILD

Julebasar på søndag
[KONTAKT] SSF Sild arrangerer dansk
julebasar i Hans Meng-Skolen, Deckerstrasse 31-33 søndag den 9. november kl. 11-17.
Dder venter mange fine hjemmelave-

de gaveideer, patchwork, strik, syede
ting, hånddyppede lys og julekort på
nye ejere.
Der bydes på kaffe, kager, æbleskiver,
hot dogs og julegløg.

Ugen der kommer
7.

Ældreklubben Flensborg-Duborg: Hygge i Toosbüygade 7 kl. 14.30
HKUF: Gåsespil på skolen kl. 19.30
SSF-distrikt Munkbrarup-Ves og Lyksborg samt skolen og børnehaven: Lanterneoptog på skolen kl. 17,
optog gennem byen fra kl. 18.30
Lyksborg UF: Fredagsklub på skolen kl. 18.30-21
SSF-distrikt Gelting-Gulde-Runtoft: Lotto i Gelting Forsamlingshus kl. 19
SSF-distrikt Vanderup: Gåsespil på Westerkrug kl. 19.30
SSF-distrikt Drage-Svavsted: Grisefest i forsamlingshuset kl. 19
SSF-distrikt Rendsborg: Lanternefest fra rådhuspladsen i Bydelsdorf kl. 18
SSF-distrikt Damholm: Lotto i forsamlingshuset kl. 20
Slesvig SSF-distrikt Holm Skt. Jørgen: Lotto i Ansgarsalen kl. 19.30 AFLYST
Slesvig SSF-distrikt Frederiksberg: Lotto i mødelokalet, Mansteinstr. 9 kl. 19.30
Dannevirke UF: Spil for børn fra 10 år i Dannevirkegården kl. 19-22
SSF-distrikt Satrup/Havetoft: Film om håndværkere i Den gamle By i Århus og roemos i Hostrup Børnehave kl. 18.30

8.

SdU: Badminton-ungdomsstævne for U9-18 på A.P. Møller Skolen, Slesvig
SSF: Landsmøde på Husumhus kl. 9
SSF: Uppercut Danseteater med ”I Am” & ”Differences” på Flensborg Teater kl. 20
Hejmdal Blæseorkester: Bowling for hele familien i BOA, Flensborg kl. 16.30-18
SSF-distrikt Medelby/Vesby: Novemberfrokost på skolen kl. 19.30
SSF-distrikt Sønderløgum: Besigtigelse af Niebüller Backstube kl. 4.30
Vidingherred UF: Familieudflugt til Sylter Welle kl. 12
SSF-distrikt Frederiksstad: Lotto på Hans Helgesen-Skolen kl. 19
SSF-distrikt Tønning: Wellnessdag på Skipperhuset kl. 10-18

9.

SSF-distrikt Sild: Julebasar i skolen i Vesterland kl. 11-17

10.

Foreningen Norden og Flensborg Bibliotek: Skumringstid, Karin Jeppsson læser op af Stefan Spjuts ”Stallo”
kl. 18
SSF og SSW Flensborg by: Kaffemøde om ”Kvalitetssikring inden for plejesektoren” på Flensborghus kl.
15.15
De danske foreninger i Jaruplund, Veding og Sankelmark: Gabys læsekreds på skolen kl. 19.30
Flensborg SSF-distrikt Nord: Diabetikerklub i menighedshuset kl. 14
SSF-distrikt Hatsted, Foreningen Norden og Husum Bibliotek: Skumringstime med oplæsning ved Solvejg
Aggerholm fra romanen ”Stallo” af Stefan Spjut i forsamlingshuset kl. 19
SSF-distrikt Skt. Peter-Ording: Højtlæseaften i Klitskolen kl. 19.30-21
Slesvig Folkekor: Korprøve i Ansgar Kirke kl. 19.45-21.30

11.

De danske menigheder i Flensborg: Morgensang og -mad i Skt. Jørgen kl. 9
Biffen: Filmen ”Èn du elsker” vises på Flensborghus kl. 19.30
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad med Sejlklubben i Tønnsenhuset kl. 9
SSF-distrikt Lyksborg: Fælles madlavning og spisning for voksne på skolen kl. 17.30/19.30
Lyksborg Kvindeforening: Besigtigelsestur til Flensborg - velfærdsteknologi på Dansk Sundhedscenter kl.
15.
Store Vi Kvindeforening: Møde i skolens forhal kl. 19.30
SSF-distrikt Sild: Hygge og håndarbejde i List Forsamlingshus kl. 18.30-20
Aktive Kvinder Egernførde: Besøg i skolekøkkenet på skolen kl. 17
SSF-distrikt Bøglund: Hobby i forsamlingshuset kl. 19
Midtangel Seniorklub: Fødselsdagsfest med duoen ”Mojn-Moin” i Damholm Forsamlingshus kl. 15

12.

Aktive Kvinder Flensborg: Julemad med Herbert Cordsen i Aktivitetshuset kl. 18
SSF: Figaros opfører ”HMS Pinafore – det hele sejler” på Flensborghus kl. 15
Flensborg SSF-distrikt Nord: Lotto i Spætteklubben kl. 14.30
SSF-distrikt Hanved/Langbjerg: Lysbilledforedrag med Jürgen Pahlke om Chile i Langbjerg Forsamlingshus
kl. 19
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
Lyksborg Kvindeforening: Læsekreds i præstegården kl. 19.30
Læk Kvindeforening: Hobby i pensionistboligernes klublokale kl. 19-21
Aventoft menighed: Ud af Drift i menighedshuset kl. 15
SSF-distrikt Isted/Jydbæk: Madlavning med Anna Grete Jessen i Jydbæk Forsamlingshus kl. 19.30
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
Slesvig Seniorklub: Spil på Slesvighus kl. 14

17 nye Godawlinge-familier
[KONTAKT] 17 nye søde Godawlingefamilier blev født på lærreder, da
Godawlingenes ”mor”, kunstneren
Karina Helledie Vandkrog var instuktør
på SdUs eftertragede maleworkshop i
Aktivitetshuset i Flensborg.
Deltagerne lærte teknikkerne omkring
en Godawlings opbygning. Der blev

først lavet skitser på papir, derefter
skulle Godawlingene tegnes på et lærred i de rigtige proportioner, og det
kunne være svært, især hvis familierne
havde mange medlemmer.
Der blev så arbejdet med de flotte
akrylfarver for så endelig til sidst at
tegne alle konturerne op med en

SSF/ SSW FLENSBORG BY

Kaffemøde om plejesektoren
[KONTAKT] Alle interesserede SSF- og
SSW-medlemmer indbydes til det årlige SSF-/SSW-kaffemøde mandag 10.
november kl. 15.15 på Flensborghus.
Mange har meldt sig allerede, men der
er plads til flere endnu, siger amtskon-

sulæent Viggo Petersen.
SSW-landsformand Flemming Meyer
fortæller om kvalitet og kvalitetssikring
indenfor plejesektoren (”Pflegenotstand” og ”Qualitätssicherung”).
I panelet sidder endvidere ledende

sygeplejerske for hjemmeplejen Kerstin Reich og forretningsfører Stine
Døssing, begge fra Dansk Sundhedstjeneste.
Der serveres wienerbrød og kaffe/te.
Gratis adgang.

SPIL DANSK I FLENSBORG & SLESVIG

Med store og små
[KONTAKT] Torsdag den 30. oktober var nogle hundrede elever fra de
danske skoler i Flensborg og opland
forsamlet til fællessang og koncert på
Søndertorv i anledning af Spil Dansk
Dagen.
Store og små sang på livet løs, kyndigt
ført an af Eberhard von Oettingen og
Ture Pejtersen.
Eleverne fra Jaruplund Danske Skole,
Jørgensby-Skolen, Harreslev Danske
Skole, Cornelius Hansen-Skolen, Trene-Skolen, Store Vi Danske Skole og
Kobbermølle Danske Skole samt børn
fra Nystadens Vuggestue sang med på
et smukt udvalg af gamle og nye danske sange.
Til Tim Christensens »Right next to
the right one« sang Lærke Futtrup og
Jannek Becher fra Cornelius HansenSkolen for. Og der kom for alvor liv i
kludene, da hip-hoppere fra Cornelius
Hansen-Skolen og deres »Barbie Girl«
animerede de andre elever til at danse
med.
På Oksevejens Skole havde eleverne
vundet en Spil Dansk-skolekoncert

med Mek Pek, Søn & Onkel Tot ved
en bortlodning. Og Store Vi-Vanderup
Børnehave havde indsendt den vindende sang med kattekillingen og vundet en børnehavekoncert med samme
band dagen før.
Fredag var der koncert med Big Bonn
Special på A.P. Møller Skolen i Slesvig
med over 150 mennesker. Skolens
æstetiske profils 12. årgang havde tilrettelagt aftenen og optrådte som kor
og solister.

To vægtige koncerter - med Gitte
Hænning i Slesvig og Tina Dico i
Flensborg samme aften var udsolgt.
Både på Slesvighus og i Tyske Hus
i Flensborg var der, hvad der måtte
være i salene, og begge steder fik publikum mere, end hvad de ventede.
Flensborg Avis-filmen fra Søndertorv: https://www.youtube.com/
watch?v=lnvoFKvBmSc

Fra elev-arrangementet på Søndertorv i Flensborg. (Foto: Tine Andresen)

FLENSBORG-BIFFEN

Tirsdag: En du elsker
[KONTAKT] Tirsdag den 11. november
viser Flensborg-Biffen filmen ”Én du
elsker” kl. 19.30 i salen på Flenborghus. Filmen er instrueret af Pernille
Fischer Christensen og har bl.a. Mikael
Persbrandt og Trine Dyrholm på rollelisten.

Indholdet:
Den verdenskendte rocksanger Thomas Jacob vender hjem fra Los Angeles for at indspille et nyt album. Bag sig
har han mange års misbrug, som fulgte
med succeen. Han og produceren
Molly indretter sig i et smukt plade-

13.

SSF og SdU: Jazzkoncert med Sinne Eeg og Touché på Flensborghus kl. 20
Sporskifte menighed: Foredrag med Ami og Leif Jessen om De Vestindiske Øer i Det danske Hus kl. 19.30
Harreslev Kvindeforening: Hygge i kirkens konfirmandstue kl. 19
SSF-distrikt Munkbrarup-Ves: Hygge for seniorer i Oksbøl Forsamlingshus kl. 15
SSF Store Solt distrikt: Udflugt til ”Weihnachtshaus” i Husum
Aventoft menighed: Foredrag med Frode Kristoffersen AFLYST
SSF Rendsborg by: 60+ mødes til frokost i Ejderhuset kl. 10.30
SSF-distrikt Damholm: Hobby i forsamlingshuset kl. 15
SSF Gottorp amt: Slesvighus-Biografen - ”En du elsker” kl. 19.30

tuschpen.
De unge kunstnere arbejdede intensivt
og koncentreret i seks timer, inden de
stolte kunne tage deres egne Godawlinge-familie sat i ramme med hjem.
tv

Udgiver: Flensborg Avis.
Ansv. chefred. Jørgen Møllekær. Redaktion: Bernd Engelbrecht,
Dansk Generalsekretariat, Nørregade/Norderstr. 76, 24939 Flensborg
Post til Postfach 2664, 24916 Flensborg
Telefon 0461/14408 120 eller 14408 122 · Fax 0461/14408 131
Internet: www.syfo.de · e-mail: info@syfo.de
Udkommer hver torsdag. Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten.

studie i den danske provins. Men ikke
alt går som planlagt. Da Thomas bliver
konfronteret med sin datter og hendes
11-årige søn, bliver han mod sin vilje
tvunget til at tage sig mere af sin familie og ikke mindst sit barnebarn.
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SPIL DANSK I HUSUM

HUSUM SSF & BIBLIOTEK

Om Aakjærs liv og forfatterskab

140 børn fylder godt selv i Husums Mariekirke. Men deres sang fylder endnu mere. (Footo: Peter Hansen)

Fra Aakjær til Johnny Madsen
[KONTAKT] 140 vestkyst-børn sang
dansk på Spil Dansk-Dagen.
Sangen bruste, så det var lige før, Mariekirkens hvælvinger i Husum vibrerede. For det kan høres, når 140 lyse
stemmer lader sangen tone.
140 børn fra de danske skoler i Bredsted, Husum, Treja, Frederiksstad og
Tønning markerede Spil Dansk-Dagen
med en koncert i Mariekirken i Husum.

Og det var et bredt udsnit af den
danske sang, der blev præsenteret.
Fra sensommervisen til Shubiduas
Danmarkssang. Fra Jens Vejmand til
Johnny Madsens Udenfor Sæsonen.
Men sang gjorde de, børnene. Med
hjertet.
Det var tredje gang, børn fra vestkystens skoler bidrog til at gøre Spil
Dansk-Dagen til en udadvendt begi-

venhed, hvor mindretallet og den danske sangskat bliver synlige.
Børnene var i år iført ens t-shirts, hvilket er blevet muligt takket være støtte
fra Flach-Bundegaards Fond og Sydbank Sønderjyllands fond.
Flere fotos på http://syfo.de/amterdistrikter/husum-amt/
ph

[KONTAKT] Onsdag den 12. november byder SSF Husum Amt og Husum
Danske Bibliotek på en mulighed for
at stifte nærmere bekendtskab med
den jyske bondedigter Jeppe Aakjær.
Arrangementet finder sted på Husum
Danske Bibliotek, Nystaden/ Neustadt
83.
Selv døde Aakjær i 1930, men langt
oppe i Vestjylland går Søren Christensen rundt og ved en masse om denne
jyske digter med det store engagement
i landarbejderes og tjenestepigers forhold og den helt eminente beherskelse
af det danske sprog.
Søren Christensen har beskæftiget sig
med Jeppe Aakjær, siden han i 1972
skrev musik til en forestilling baseret
på Aakjærs bog om den jyske Robin
Hood, Jens Langkniv.
Han fortæller om Aakjærs liv og forfatterskab og synger nogle af hans sange,
ledsaget af harmonika-akkompagnement.
Og der er meget at fortælle om. Også
meget, som nok vil være nyt for nogle.
Aakjær er i vide kredse kendt for
sange om dansk bonde-idyl. Men han

skrev med megen indignation om de
vilkår, piger og karle på landet levede
og arbejdede under. Og han brugte
sin pen til at bekæmpe militarisme og
krigeriskhed.
Biletter til Aakjær-aftenen kan købes
på Husum Danske Bibliotek og SSFsekretariatet i Husum.
ph

Søren Christensen, th, har tidligere
besøgt Husum. I sommer spillede han
sammen med Carsten Kjær til sankthansfesten på Husum Danske Skole.
(Foto: Klaus Degen)

HUSUM/ EJDERSTED

Seniorer sang dansk med grisene
[KONTAKT] Fars Grise gjorde Spil
Dansk-Dagen til en uforglemmelig op-

levelse for hen ved 50 seniorer.
På Spil Dansk-Dagen holdt SSF Husum

Der blev sunget og danset. (Foto: Peter Hansen)

og Ejdersted amter traditionen tro også
et arrangement for 60+ medlemmerne
på Husumhus.
Denne gang var det trioen Fars Grise,
der sang for og med seniorerne.
De tre piger kom grundigt igennem
den danske sangskat. Fra Aakjær over
John Mogensen til Kim Larsen.
Men også svenske, skotske og irske
viser tonede gennem luften til seniorernes udelte begejstring.
Snart viste det sig, at den ene gris, Karen Lund faktisk er sydslesviger. Hun
stammer fra Ellund og har gået i dansk
skole i Valsbøl såvel som på DuborgSkolen.
Der blev smilet og sunget med og klappet. Og da grisene sluttede af med
Skuld gammel venskav rejn forgo,
måtte alle op at stå og have hinanden i
hænderne.
Flere fotos på http://syfo.de/amterdistrikter/ejdersted-amt/
ph

FREDERIKSSTAD

Landsmødelotto i hollænderbyen
[KONTAKT] Lørdag den 8. november,
klokken 19 byder Sydslesvigsk Forening i Frederiksstad på efterårslotto
på Hans Helgesen-Skolen, Slesviggade/

Schleswiger Str. 23.
Der lokkes med flotte gevinster og
med pølser og forfriskninger i pausen.
Og er man dårligt gående, kan man

blive hentet og bragt, hvis man giver
besked til Gerd Buntkowski på telefon
04881 1348.

Den ene ligner originalen helt godt, og synger også som Larsen; den anden var en
eminent guitarist. Så kan man ikke ønske sig meget mere. (Foto: Peter Hansen)

Larsen-klon gæstede Garding
[KONTAKT] Gardingerne havde ønsket sig noget at synge med på. Og
det fik de, selv om de ikke selv fyldte
meget i salen.
Så fik de syn - eller hørelse - for sagn.
Anders, som er Kim Larsen-klonet i
Anders og Larsen á la Duo ser ikke
blot ud som originalen. Han kan også
synge sådan.
Og hans musikalske legekammerat,
som han præsenterede som Max
Popov fra Murmansk, kan spille guitar,
som nogen.
Nok var salen tyndt besat, da Larsen á

la Duo 31. oktober åbnede Vestkystkultur-sæsonen i Garding, men Larsenklonet fik folk til at klappe, le og synge
med.
De få, der var, var dog alle kommet
for at høre dansk, for det var nye eller
gamle men helhjertede medlemmer af
Sydslesvigsk Forening.
Alligevel tog de vist ikke anstød af, at
Larsen, som ikke hedder Larsen, fejrede sit livs anden optræden syd for
grænsen med at synge: Warum ist die
Banane so krumm.
ph

SSF

DRAGE/ SVAVSTED

Gris på gaflen
[KONTAKT] Sydslesvigsk Forening
Drage-Svavsted byder til høstfest 7. november. Skønt høsten nok for længst er
bjærget, er det vel aldrig for sent med
et godt gilde.

Fredag den 7. november klokken 19
kalder SSF Drage-Svavsted til høstfest i
Drage Forsamlingshus.
Der serveres helstegt pattegris, Duo
Mojn-Moin spiller op, og der holdes

høstlotteri med flotte præmier.
Tilmelding til Nadine Baumann-Petersen på telefon 04881 937253.

HISTORISK SAMFUND I SYDSLESVIG

Mikkel Hansen og
William Steinberg på
Dansk Generalsekretariat.

Foredrag om Friservolden
[KONTAKT] Historisk Samfund Sønderjylland - Sydslesvigkredsen indbyder
medlemmer og gæster til foredraget
”Friservolden og blokeringsstillingerne i
1944-45” ved arkiv- og forskningschef,
ph.d. Mogens Rostgaard Nissen tirsdag
den 18. november, kl. 19.30 på Dansk
Centralbibliotek, Nørregade/ Norderstrasse 59 i Flensborg.

Adolf Hitler udstedte den 29. august
1944 førerordre nr. 62. Den bestemte,
at befæstningen i Nordvesttyskland og
i Sønderjylland skulle udbygges kraftigt. I løbet af efteråret 1944 og foråret
1945 blev der gravet blokeringsstillinger tværs over Sønderjylland og
Sydslesvig, og i Nordfrisland blev der
gravet en ny forsvarsstilling 10 km inde

i landet. I krigens afsluttende fase fik
det stor betydning for området. Pludselig var der en risiko for, at den sidste
slagmark ville blive i det nordlige Tyskland og i det sydlige Jylland.
I pausen bydes på kaffe og kage.
Prisen for medlemmer er 3 euro og for
gæster 6 euro.

To elever i praktik
[KONTAKT] To behagelige og interesserede 12. årgangs-elever fra DuborgSkolen, Mikkel Hansen, Vesterland,
og William Steinberg, Holnæs, havde
deres daglige gang hos SSF på Flensborghus i Flensborg i en uges tid.
De havde af skolen fået til opgave at

analysere arbejdsgange m.v. i SSF og
eventuelt opridse forbedringsforslag.
De kom rundt i nogle af SSFs afdelinger i huset, hvor man nu venter
spændt på resultatet af deres iagttagelser.
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HERLIG WEEKEND I SLESVIG

NEUES FUEV-KONTOR

Musik, sang og samvær
[KONTAKT] Sidste weekend var fyldt
med begivenheder i Slesvig - med
musikalske og medmenneskelige højdepunkter.
Herlige danske Gitte leverede en fantastisk koncert på Slesvighus i en sal, der
var optaget til sidste plads.
Velorganiseret fandt folk deres pladser,
nød gastronomien i lillesalen, hilste
på hinanden, fuld af forventning til
den uforglemmelige kvinde, der siden
indtog scenen med et ganske særligt
og personligt program, med charme og
disciplin. Repertoiren passede lige til et
dansk hus. Scenen var designet spartansk, og modeglade spurgte forsagt,
om Gitte nu kreerede en ny modestil.
Hendes bekvemme, vajende kittel bød
på overraskelser i stil og bevægelse.
Kopier er givet i opdrag.
Da Gitte gæstede Slesvig for flere år
siden sammen med jazzlegenden Paul
Kuhn stod den på jazz hele vejen igennem.
Denne gang var programmet mere re-

Pastor Paul Møller og nogle af dem,
der kom til at holde af hinanden. (Foto:
Bernd Bossemeier)
trospektivt, om hendes ungdom og far.
Der blev nynnet og sunget med.
Hun, hendes fantastiske stemme og
tekster med love, memories og kærlighed var en oplevelse. Også selv om
hun ikke indfriede nogle af de tilstedeværendes forventninger om at lytte
til ”Ich will nen Cowboy als Mann” o.
lign.
Gitte holdt sig stilfærdigt men også
humorfyldt til sin indre stemme og den
dybere mening med arrangementet.

Åndrig og fuld af humor var samspillet
med den fremragende pianist Kristoffer
Juul Reenberg. De drillede hinanden
respektfuldt.
Formanden for SSF for Gottorp Amt,
Franz Dittrich, fortalte om sit første
sværmeriske møde med Gitte for 50 år
siden på skolen i Egernførde og overrakte en flot buket blomster.
ÆLDREMØDE
Slesvighus - men denne gang lillesalen - var også i lørdags samlingssted for
SSF-distrikt Holm-Sct. Jørgens ældre.
Pianisten Kirsten Weis og hendes yndige datter opfordrede til ønskekoncert,
og det blev til en række smukke danske
sange med taknemmelige deltagere.
JAZZFESTIVAL
Samme lørdag aften åbnede Slesvig
Musikklub årets jazzfestival på Slesvig
rådhus.
Kendte musikere begejstrede det begrænsede antal deltagere. Rækken af
jazz-perlekæder fortsætter de næste
dage og afsluttes med SSFs koncert på
Slesvighus den 15. november. SSF er
medlem af jazzklubben.
AFSKED
Søndag var der en fin afskedsgudstjeneste med pastor Paul Møller og efterfølgende samvær med mange gæster,
fornøjelig stemning og musik. Hans
efterføler Bo Christiansen indsættes 16.
november.
Vi vil savne jer, var der mange fra Slesvig-menigheden, der sagde på denne
velorganiserede dag med de mange
fine taler med en stor tak til pastor Paul
Møller, som i næsten tre år varetog
både vanskelige men også skønne opgaver på
Slesvig-egnen, gerne ledsaget af hustruen Lone, der begge har hjemme i Kollund, men lovede tit og ofte at komme
til Slesvig.
Ikke mindst den nemme sammenlægning af menighederne i og omkring
Slesvig til én menighed og det harmoniske samarbejde med pastor Ulrich Terp
blev fremhævet i ordene, der blev sagt.
Johanna

MALENE KJÆRGAARD I SLESVIG

Jazz på
Slesvighus
[KONTAKT] SSF indbyder til jazzkoncert i anledning af Schleswiger
Jazzherbst med Malene Kjærgaard og
band lørdag den 15. november kl.
20 på Slesvighus, Lolfod/ Lollfuss 89 i
Slesvig.
Billetpris 14 euro / medlempris 10
euro i forsalg og 16 hhv. 12 euro ved
indgangen (unge under uddannelse og
studenter 50% rabat).
Til koncerten med Malene Kjærgård
Group vil man kunne høre fortolkninger af standard fra den amerikanske
sangskat, (swing, latin, bebop) samt
Malenes egene kompositioner.
Hun har en bemærkelsesværdig stemme og er en moden komponist, skriver
anmelderne.

Malene Kjærgaard i Slesvig 15. november. (Foto: Zapolskadesign)
www.youtube.com/
watch?v=7fauf6D8naY
www.malenekjaergaard.com
www.facebook.com/malenekjaergaardvocaljazz
http://soundcloud.com/malenekjaergaard

Ein Blick ins neue FUEV-Kontor, anlässlich der Einweihung gut besucht.

Von der Idee zur Wirklichkeit
[KONTAKT] Die Eröffnung des FUEVKontors in der Flensburger Norderstrasse letzte Woche wurde von der
Minderheitenbeauftragten Renate
Schnack als wichtiger Baustein für das
»Haus der Europäischen Minderheiten« in Flensburg bezeichnet.
Der ehemalige Kaufmannsladen in der
Norderstraße befindet sich in dem Gebäudekomplex, der später das »Haus
der Minderheiten« beherbergen soll,
ein Teil des Flensborghus-Komplexes.
Es bietet einen Begegnungsort für alle
Menschen, die sich über das Thema
Minderheiten informieren möchten.
Das Land hat die Sanierung und Ausstattung des Hauses mit 75.000 Euro
gefördert. Das mit dem Kontor verbundene Interreg-Projekt ”Haus der
Minderheiten” wird mit zusätzlichen
94.000 Euro unterstützt.
”In enger räumlicher und inhaltlicher
Nachbarschaft zum ECMI und zu den
Minderheiten-Einrichtungen beiderseits der Grenze trägt das Kontor dazu
bei, Flensburgs minderheitenpolitisches Profil weiter zu schärfen. Das
Haus der europäischen Minderheiten
wird das Angebot der europäischen
Minderheitenhauptstadt ausgezeichnet
ergänzen”, sagte Schnack.
Sie dankte der Föderalistischen Union Europäischer Volksgruppen als
Hauptpartner des Interreg-Projekts
sowie dem Sydslesvigsk Forening und
dem Bund der Nordschleswiger für
ihr Engagement. Allen Partnern des
Interreg-Programms dankte sie für ihre
Unterstützung, die dieses Projekt ermöglicht haben.
HAUS DER MINDERHEITEN
Im ehemaligen historischen Kaufmannsladen der Familie C. C. Petersen in direkter Nachbarschaft zum
Flensborghus, entstand das neue
Kontor.

Von hier, aus dem Herzen der
deutsch-dänischen Region, wird von
nun ab die Idee eines Hauses der
Minderheiten – einem europäischen
Informations- und Dokumentationszentrum für und über Minderheiten
– weiter verfolgt.
„Das Kontor in der Norderstraße 78 ist
unser Schaufenster für das zukünftige
Haus der Minderheiten – der Anlaufstelle rund um Minderheitenfragen in
Europa. Wir freuen uns darauf, es nun
in Besitz zu nehmen.“ so Hans Heinrich Hansen, Präsident der FUEV.
Das Kontor bietet neben Arbeitsplätzen, Raum für Begegnungen, Vorträge
und Gespräche. Im Mittelpunkt stehen
dabei das Minderheiten-Modell des

deutsch-dänischen Grenzlandes und
die über 300 Minderheiten in ganz
Europa.
Das Haus der Minderheiten ist ein
von der Föderalistischen Union Europäischer Volksgruppen (FUEV) und
seinen Projektpartnern Sydslesvigsk
Forening (SSF) und Bund Deutscher
Nordschleswiger (BDN) initiiertes und
koordiniertes Projekt aus der Region,
für die Region und ganz Europa.
Das Projekt wird im Rahmen des EUFörderprogramms Interreg 4A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. aus dem
Europäischen Fond für regionale Entwicklung sowie dem Sydslesvigudvalg
des dänischen Folketing gefördert.

Das Begrüssungskomitee: Minderheiten beauftragte Renate Schnack und FUEVPräsident Hans Heinrich Hansen umgeben von FUEV-Mitarbeiterin Susan Schenk
und Projektleiter Fabian Tellmann.

FLENSBORG KORTFILM-FESTIVAL

Også danske film vises
[KONTAKT] 12.-16. november er der
atter kortfilmsfestival i Flensborg i biografen 51 Stufen.
Film og billeder kan ses på mange
forskellige måder. De er ikke længere
forbeholdt et medie. Vi kan se film via
tv, computer, iPad eller mobil.
De kan deles, kommenteres og slettes
efter behov i de sociale medier.
Midt i al denne flow glemmer vi nogle
gange kvaliteten af det direkte, det
umiddelbare, nære fælleskab, som
man deltager i, når man ser film i en
biograf.
Oplevelsen af at se film i dens helt
egne rammer i en biograf kan sammenlignes med at gå på museum for at
se på billeder - den ægte vare - fremfor

at se på billige reproduktioner.
Derfor er det altid en fornøjelse for
mig at komme i biografen og se film.
Det er en særlig fornemmelse at sætte
sig godt tilrette i biografsalens mørke
i et blødt og behageligt sæde og kigge
film på et stort lærred sammen med
andre mennesker og nyde historien og
billederne folde sig ud.
Hvert år glæder jeg mig til Flensborgs
festival for kortfilm, ”Flensburger Kurzfilmtage”. En festival, der afspejler et
aktivt filmmiljø i vores region.
I de fem dage, festivalen varer, kan
der opleves mange forskellige former
kortfilm. Der kan ses et udvalg af aktuelle tyske kortfilm, samlet i forskellige
temaer. Der vises danske kortfilm, ani-

mationsfilm, film fra naturfilm-festivalen Green Screen og film fra den lokale
børne-kortfilmfestival ”Rolle Vorwärts”;
en festival, der sidste år har været udsolgt med over 600 børn på besøg og
32 involverede lokale skoler.
Derudover bliver der branchetræf og
kurser.
Flensburger Kurzfilmtage har med årene udviklet sig til en større kulturel begivenhed i vores region - også på tværs
af grænsen, med over 2000 besøgende
og mange forskellige samarbejdspartnere. Både universitetet i Flensborg
og Syddansk Universitet er blevet to
vigtige aktører, som er med til at skabe
samarbejde på tværs af de tysk-danske
filmmiljøer og filmuddannelser. Sene-

ste skud på stammen er Odense International Filmfestival som partner.
Det glæder mig, at også vi i SSF er en
af aktørerne og støtter festivalen både
økonomisk og fagligt.
Det har været en fornøjelse at være
med i teamet og bistå med råd og viden om danske kortfilm og være med
til at sammensætte årets danske program. Og ikke mindst at hjælpe med
at bygge bro til de danske filmmiljøer
både kulturelt og sprogligt.
Festivalen starter onsdag den12. november med den officielle åbning,
men de danske kortfilm vises først
lørdag den 15. november kl.18 i programmet ”Hvad nu?”.
Sikrer man sig billet, kan man deltage

i afstemningen om de bedste danske
kortfilm, som præmieres samme aften
kl. 21.30.
Festivalen åbnes onsdag aften kl. 19
af bl.a. overborgmester Simon Faber
(SSW).
Billetter fås på www.flensburger-kurzfilmtage.de
Flensburger kurzfilmtage arrangeres af
Flensburger Kurzfilmtage e.V., Fachhochschule Flensburg og Universität
Flensburg. Festivalen støttes af både
kulturelle partnere, officielt fra kulturministeriet i Slesvig Holstein og eksterne sponsorer.
Brita Hecker,
SSF Flensborg,
filmklubben ”Biffen”
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ARRANGEMENTER
i Sydslesvig 2014/2015

VERANSTALTUNGEN
in Südschleswig 2014/2015

November

Folketeatret turné/Theater in dänischer Sprache

Foto: G. Thai

Festen

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

Jazz på Flensborghus/Jazz im Flensborghus

Sønderjyllands Symfoniorkester

Bülow, Kristiansen, Lundgaard Trio
feat. Eliot Zigmund

Skurke og helte/Schurken und Helden

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

Lø/Sa 01.11.14 • 20:00 • Flensborghus, Flensborg/Flensburg

Foto: M. Fauerby

Teatret Svalegangen/Theater in dänischer Sprache

Den Jyske Opera/Oper auf Italienisch mit dänischen Übertexten

Inga og Lutz

La bohème

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

To/Do 06.11.14 • 19:30 • Idrætshallen, Flensborg/Flensburg

Teateriet Apropos/Theater in dänischer Sprache

En Skraldespandskabaret

Uppercut Danseteater/Modernes Tanztheater

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

I am & Differences
Lø/Sa 08.11.14 • 20:00 • Stadttheater, Flensborg/Flensburg

Foto: C. Snejbjerg

Figaros/Theater in dänischer Sprache

HMS Pinafore - det hele sejler
On/Mi 12.11.14 • 15:00 • Flensborghus, Flensborg/Flensburg

December / Dezember

Foto: O. Mortensen

Koncert/Konzert

Sinne Eeg & Touché

Christopher Entertainment præsenterer traditionen tro...

PHRONESIS

To/Do 13.11.14 • 20:00 • Flensborghus, Flensborg/Flensburg
Jazz i Medborgerhuset/Jazz im Medborgerhuset

Bebiane Bøje Jazz Trio

Julekoncert
S R
20

åRS
års jubilæum

tig

oSSen
oRkeSteR & koR
m aRia l ucia

Fr 14.11.14 • 20:00 • Medborgerhuset, Egernførde/Eckernförde
Nørregaards Teater/Theater in dänischer Sprache

med

gæSteSoliSt

En blærerøvshistorie
On/Mi 26.11.14 • 20:00 • Husumhus, Husum
Sønderjyllands Symfoniorkester

Jul for hele familien/Weihnachten für die ganze Familie
Fr 12.12.14 • 19:00 • Stadthalle, Nibøl/Niebüll
Comedieteatret/Theater in dänischer Sprache

Mord på Skackholm Slot

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

Lørdag/Samstag

Sønderjyllands Symfoniorkester

Jorunn-Ensemble, Messingensemble

PÅ FLENSBORGHUS

06.12.14 • 20:00
Flensborghus

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

Mihaela-Ensemble, Finn Sigfusson Quartet

Flensborg/Flensburg

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

Mandag/Montag

08.12.14 • 20:00
Deutsches Haus
Flensborg/Flensburg

Sønderjyllands Symfoniorkester

Strygerensemble/Streicher-Ensemble

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

Sønderjyllands
Symfoniorkester

Skatteøen

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

Foto: G. Thai

Folketeatret turné/Theater in dänischer Sprache

Philharmonie Süddänemark

Jul for hele familien

Sønderjyllands Symfoniorkester

Berwald, Abrahamsen, Sibelius

Weihnachten für die ganze Familie

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

Bang og Betty

Foto: G. Thai

Dansk Danseteater/Modernes Tanztheater

Foto: H. Stenberg

Folketeatret turné/Theater in dänischer Sprache
On/Mi 11.02.15 • 20:00 • Stadttheater, Flensborg/Flensburg

Carmina Burana

To/Do 19.02.15 • 20:00 • Husumhus, Husum
LANDSTEATRET/Theater in dänischer Sprache

A Picasso

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

Det Kongelige Teater/Theater in dänischer Sprache

Tove! Tove! Tove!

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

Gymnasiekorkoncert/Gymnasienchorkonzert

Foto: N. T. Rydvald

Ma/Mo 02.03.15 • 20:00 • Stadttheater, Flensborg/Flensburg

Torsdag/Donnerstag

Fredag/Freitag

11.12.14 • 20:00
St.-Niels-Kirche

12.12.14 • 19:00
Stadthalle Niebüll

Vesterland/Westerland

Nibøl/Niebüll

To/Do 12.03.15 • 20:00 • A.P. Møller Skolen, Slesvig/Schleswig

Billetter • Tickets • Abo

+ 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

