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kontAkt

[KONTAKT] Stofleverandører m.m. 
bedes være opmærksomme på, at 
den sidste KONTAKTudgave 2015 
udkommer næste uge torsdag den 17. 
december.

Første udgave 2016 udkommer tors-
dag den 7. januar.
24. og 31. december er der ingen 
KONTAKTsider.

Alle med
[KONTAKT] Alle - især de små - ledte efter (og 
fandt) julemanden i Rendsborg-Bydelsdorf.

Også han
[KONTAKT] Også julemanden var med, da de dan-
ske i Slesvig nød julekoncerten i Pauluskirken.

Kunst

Samarbejde

[KONTAKT] Grethe Bay har sagt ja til at forestå to 
kunstkurser i det nye år.

[KONTAKT] 25 kristne trossamfund i Flensborg in-
tensiverer samarbejdet.

Jul og nytår

[KONTAKT] Nationale mindretal kan 
have ret så forskellige strukturer.
Det tyske mindretal i Belgien eksem-
pelvis udgør flertallet i ni kommuner, 
hvorfor de der har status som delstat 
med eget parlament, egen regering og 
egen økonomi.
Fra 1970 holdt føderalismen sit indtog 
i Belgien, og det gav det tyske mindre-
tal ”en god grad autonomi”.
Det fortalte præsidenten for Belgiens 
”tyske delstats” parlament , fhv. mini-
sterpræsident i samme delstat, Karl-
Heinz Lambertz, da han ved selvsyn så 
nærmere på den spæde opstart til et 
Mindretallenes Hus i Flensborg og dér 
mødtes med den slesvig-holstenske 
ministerpræsidents mindretalskommit-
terede Renate Schnack, mindretalsuni-
onen FUENs præsident Hans Heinrich 
Hansen, vicepræsident Dieter Paul 
Küssner og bl.a. generalsekretær Su-
sann Schenk.

Det tyske mindretal i Belgien er på 
omkring 77.000 mennesker. Mindre-
tallet opstod, da Tyskland efter 1. ver-
denskrig måtte afstå Eupen-regionen 
til Belgien.
Det er mennesker, der i generatio-
ner har boet i området, men også fra 
Aachen-regionen er der kommet en 

del tilflyttere.
Undervisningssprogene i skolerne er 
tysk og flamsk.
Lambertz er medlem af den FUEN-sty-
regruppe, der søgte EU om tilladelse til 
borgerinitiativet Minority Safepack, og 
næste år bliver han formand for EUs 
regionsudvalg. 

Gæstede Mindretallenes Hus

Belgiens ”tyske delstats” parlaments-
præsident, Karl-Heinz Lambertz 2.f.h. 
sammen med landsregeringens min-
dretalskommiterede Renate Schnack 
i m., FUEN-præsident Hans Heinrich 
Hansen t.h., FUEN-vicepræsident Die-
ter Paul Küssner 2.f.v. og FUEN-gene-
ralsekretær Susann Schnek t.v. (Foto: 
Manfred Bauch)

[KONTAKT] På mødet 3. december i 
Det sydslesvigske Samråd blev de syd-
slesvigske foreninger og institutioner 
enige om at sende et forslag til en ny 
samarbejdsaftale til høring i organisa-
tionerne.
Forslaget er udarbejdet af Samrådets 
organisationsformænd.
Den gamle aftale, der generelt byg-
ger på enighedsprincippet, anses ikke 
mere for tidssvarende.
Formålet med den kommende af-
tale er, at Det sydslesvigske Samråds 
medlemmer drøfter spørgsmål af fæl-
les interesse, varetager det danske 
mindretals fælles interesser i bestemte 
overordnede mindretalsspørgsmål 
samt - efter aftale med de berørte - va-
retager enkelte foreningers og institu-
tioners interesser.

KONSENSUS
Konsensus i den nye samarbejdsaftale, 
der formentlig kan vedtages på et 
møde den 22. marts, er:
• Alle samrådsmedlemmer er fortsat 

ligeberettigede og selvstændige for-
eninger hhv. institutioner.
• Samrådet består af 9 medlemmer 
(foreninger og Institutioner), som hver 
har en stemme.
• Mens énstemmigheds-princippet 
ikke helt afskaffes, indføres flertalsaf-
gørelser på områder som f.eks. fælles 
mission og vision, fælles sprog- og vær-
dipolitik, en overordnet kommunikati-
onsstrategi, høringer hos Europarådet, 
koordinering i forhold til Folketingets 
Sydslesvigudvalg og myndigheder - 
samt anlæg og budgetudkast.
• Der gennemføres en årlig sydslesvig-
konference, hvor Samrådets formand-
skab orienterer om rådets arbejde.
• Formanden og næstformanden for 
Samrådet vælges blandt alle medlem-
mer, og rotationsordningen ophæves.
• Formanden kan tage sig af visse re-
pæsentative opgaver, koordineret via 
Samrådets sekretariat.
• Spørgetiden på samrådsmøderne 
flyttes til sidste offentlige punkt, så der 
kan spørges ind til dagens drøftelser.

• Samrådet orienteres om organisa-
tionernes aktuelle engagement i deres 
eksterne samarbejdsfora - f.eks. kirken 
i dansk-tysk kirkeforum hhv. SSF og 
SSW i Mindretalsrådet og Kontaktud-
valget.
• Samrådet får fast sekretariat hos Syd-
slesvigsk Forening ved Dansk General-
sekretariat i Flensborg.

UDTALELSE
- Jeg håber, at aftaleudkastet kan dan-
ne grundlag for et åbent og tillidsfuldt, 
professionelt samarbejde på tværs af 
organisationerne i det danske mindre-
tal. Alle organisationers formænd står 
bag det foreliggende forslag, og i den 
forstand har alle måttet give og tage i 
løbet af det sidste års forhandlinger. 
På sæt og vis er der tale om en win-
win-situation for alle parter i mindre-
tallet, hvis forslaget vedtages, udtaler 
Samrådets formand og formand for 
Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger 
(SdU), Kirstin Asmussen. 

Ny samarbejdsaftale på vej

Det sydslesvigske Samråd. (Arkivfoto: FlA)

[KONTAKT] Når tilsynsrådet for de 
kommunale værker (Stadtwerke) i 
Slesvig i dag og et formentlig enigt 
byråd i Slesvig mandag den 14. 
december vedtager at erhverve 
ejendommen ”Die Heimat” på 
”Freiheit” i Slesvig for at ombygge 
den til et multikulturelt center - 
ikke mindst som ”Landestheaters” 
fremtidige spillested i slibyen - er 
SSF med Slesvighus fra sæsonslut 
i sommeren 2017 fritaget for at 
skulle huse landsdelsscenen.
Det var en ordning, som SSF er 
indgået efter ønske fra Slesvig by, 
der er forpligtet til at stille spil-
lested til rådighed for teatret, også 
efter at byens eget faldefærdige 
teater måtte pilles ned. SSF var, 
inden omtalte køb var aktuelt, 
kommet Slesvig by i møde med 
et aftaleudkast om et nyt flerårigt 
samarbejde om landsteatret på 
Slesvighus, men det fandt ikke til-
slutning hos partierne i Slesvig by-
råd; ikke mindst også fordi aftalen 
- rimeligt nok, synes vi - indebar 
et byggetilskud på 1,2 mill. euro til 
istandsættelsen af 1. og 2. sal på 
Slesvighus.
Slesvig byråd vælger forståeligt nok 
at investere i eget hus.
Det er en principel beslutning, 
som SSF selvsagt respekterer.

SSF tager Slesvig byråds enighed 
til efterretning og ser frem til at 
kunne benytte sig af salen på Sles-
vighus fuldt ud fra juli 2017, når 
den nuværende samarbejdsaftale 
udløber.
Det medfører, at SSF og de andre 
danske foreninger i Slesvig al-
lerede fra næste år vil begynde at 
planlægge flere kulturelle arrange-
menter og aktiviteter i salen fra juli 
2017.
Vigtigt er, at SSF - og det var en 
del af foreningens strategiske mål 
- har fået en endelig afklaring om-
kring landsteatrets fremtidige brug 
af Slesvighus inden årsskiftet og 
derved er fri for at være involveret 
i et kommunalpolitisk ’frem og til-
bage’ på teaterområdet.
Nu er der skabt klarhed, og SSF 
har planlægningssikkerhed.
Det er væsentligt at fremhæve, at 
det ikke var SSF, der i sin tid ban-
kede på byporten til vikingebyen 
Slesvig - men omvendt.
Når det er sagt, skal der lyde en 
tak til Slesvig bys forvaltning for et 
godt og tillidsfuldt samarbejde, der 
under hele forløbet havde et fælles 
sigte, nemlig at sikre et dynamisk 
teater- og kulturliv i Slesvig by.

SYDSLESVIGSK FORENING

Herre i eget hus



11.
SSF Flensborg, SdU og DCB: Juletræsfest på Flensborg Bibliotek kl. 15
Ansgar menighed Flensborg: Levende advent ved Kobbermølle Museum kl. 18
Ældreklubben Flensborg-Duborg: Julefrokost på Flensborghus kl. 12
SSF Flensborg-Engelsby, fritidshjemmet og børnehaven: Advent for hele familien i Engelsbycen-
tret kl. 15-17.30
De danske foreninger og institutioner på Sild: Punchbod i gågaden i Vesterland (11. og 12.)
SSF Tønning: Julefrokost på skolen kl. 18.30
SSF St. Peter-Ording: Udflugt til skøjtebanen
SSF Svansø: Julebingo på Risby Skole
Slesvig IF: Lotto i klubhuset kl. 19.30

12.
SdU: Bordtennis-holdturnering – fællesspilledag på Bredsted Skole kl. 9 - julefrokost kl. 15
Det lille Teater Flensborg: ”Gummi Tarzan” i Hjemmet kl. 16
Helligåndskirken Flensborg: Adventskoncert med Stephan Krueger kl. 16
Flensborg SSF Friserbjerg/Rude: Julefrokost i Tivoli-bygningen kl. 16
Flensborg SSF Skt. Hans: Advent på Jørgensby-Skolen kl. 14-30
Flensborg SSF Sct. Jørgen/Mørvig: Udflugt til Ribe, fra Jens Jessen-Skolen kl. 10.30
De danske foreninger i Lyksborg: Julemarked i Rudehallen (12. og 13.)
SSF Vanderup: Julefrokost på skolen kl. 18.30
SSF Hytten/Okslev: Juleklip for voksne i Askebjerghus
SSF Egernførde og menigheden: Juleindkøbstur
SSF Pris/Klaustorp: Juletræsfældning
SSF Gettorp: Julefrokost i DRK-Haus kl. 28
Slesvig menighed og bibliotek: Julehygge for børn og voksne på biblioteket kl. 11-15
SSF Moldened: Advent i forsamlingshuset kl. 15
SSF Stenfelt: Julefrokost hos Else Marxen kl. 12

13.
SSF Gelting-Gulde-Runtoft: Advent i Gelting Forsamlingshus kl. 11
Midtangel menighed: Julekoncert med Midtlandskoret på Satrup Skole kl. 19

14.
Flensborg SSF Nord: Margretheklub til Aabenraa, fra menighedshuset kl.14
Harreslev Kvindeforening: Til skandinavisk julekoncert i Hamborg, fra skolen kl. 16
SSF Jaruplund, Veding og Sankelmark: Hygge på skolen kl. 19.30
SSF Vanderup og menigheden: Adventskoncert med Helligåndskirkens Kor i kirken kl. 20
SSF St. Peter-Ording: Højtlæseaften på Klitskolen kl. 19.30-21

15.
SSF og SdU: Sønderjysk julekoncert med Mark og Christoffer på Flensborghus kl. 19.30
Borgerforeningen Flensborg: Alsang hos Kirsten og Erik Rettig, Marienallee 37, kl. 18
Harreslev ældreklub: Juleafslutning på skolen kl. 14.30
Lyksborg Kvindeforening: Juleafslutning med lotto på skolen kl. 15.30

16.
Lyksborg menighed: Senior-lotto i præstegården kl. 15
SSF Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
Slesvig Seniorklub: Julehygge i Ansgarsalen kl. 14.30

17.
Ansgar Flensborg: Koncert med Northern Gospellight & Band i kirken kl. 19.30
Foreningen Norden og DCB: Julekoncert med bl.a. Frøya Gildberg på Flensborg Bibliotek kl. 
19.30
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
SSF Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
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LÆS Bogen/ Se FILmen

[KONTAKT] Når Margretheklubben i 
Ansgar Menighedshus, Aabenraagade/ 
Apenrader Str. 25 i Flensborg, holder 
juleafslutning mandag den 14. decem-
ber kl. 14 kommer Holger Schreiber 
og 8-årige Justus og spiller nogle jule-
sange på marimba, bl.a. ”Little Drum-

merboy”.
Har andre end klubbens sædvanlige 
aktive lyst til at være med denne man-
dag, skal de være hjertelig velkomne, 
men bedes give kort besked på tlf. 
43376.

pkm

Marimba til jul

[KONTAKT] ”Atanarjuat - the fast run-
ner” er den sidste film, der vises i min-
dretallets biografer i år.
I tirsdags blev den vist i Flensborg-
biffen på Flensborghus, i dag, torsdag 
19.30 på Slesvighus, og mandag den 
14. december i Husum.
Filmen bygger på en tusindår gammel 
inuit-legende.
Kvinden Atuat er blevet lovet væk til 

den onde stammeleders søn Oki. Men 
Atuat elsker Atanarjuat, den hurtige 
løber, der takket være ædelhed og 
god forstand vinder Atuats hjerte. Men 
Oki sværger hævn og dramaet kan 
begynde.
”Atanarjuat” er noget så sjældent som 
en inuit-spillefilm på inuitternes eget 
sprog.  

Sjælden inuit-spillefilm

[KONTAKT] Onsdag den 16. decem-
ber kl. 15 mødes interesserede om 
Daphne du Mauriers ”Skyggen i Ve-
nedig” og ser filmen med Julie Christie 
og Donald Sutherland. Efter deres 
lille datters død rejser parret Laura 
og John til Venedig. Mødet med to 
søstre, hvoraf den ene er et spiritistisk 
medium, der påstår at have kontakt 

med datteren, og en mennesketom 
by udenfor sæsonen kulminerer i 
Johns jagt på den mystiske rødklædte 
skikkelse, som han tror, er hans døde 
datters genfærd. Novellen og filmen 
afspejler og forstærker atmosfæren af 
sjælelige forstyrrelser og den gotiske 
fortællings blanding af skræk og ufor-
klarlige elementer.

Skyggen i Venedig

[KONTAKT] Vedr. rundspørget om 
og med ”Ex-feriebørn” ved Marian-
ne Brink Jensen (KONTAKT 3.12.), 

hvor Alfred Mejenborg er behjælpe-
lig: Hans korrekte telefonnummer 
er 0049 461 979016.

Forkert telefon

[KONTAKT] Renate Petersen, som er 
kontaktperson for seniorernes arbejds-
gruppe, bød velkommen til julefesten 
for seniorerne i Egernførde forleden.
40 deltagere fandt plads i den store 

julepyntede sal i Medborgerhuset, og 
man begyndte eftermiddagens pro-
gram med at synge ”Dejlig er den him-
mel blå”, hvorefter der blev budt på 
kaffe og småkager.

Kort efter blev lyset dæmpet og dø-
rene åbnet for lucia-optoget, som 11 
drenge og piger fra Egernførde Bør-
nehave opførte. Og børnene var rigtig 
dygtige. De sang fire sange – og alle 
var koncentrerede og viste, hvad de 
havde øvet forud. 
Efter den flotte underholdning blev 
der hygget omkring den fælles spis-
ning, som traditionen tro var grønkål.
Efter maden læste Renate Petersen 
juleevangeliet og benyttede samtidig 
lejligheden til at minde om general-
forsamlingen sidste torsdag i januar, 
hvor også programmet for 2016 bliver 
præsenteret.

ds

Julefest i Medborgerhuset

11 lucia-piger og -drenge fra børneha-
ven sang for de ældre.

40 ældre til julefest i Medborgerhuset. (Fotos: Dorthe Salchow)

[KONTAKT] SSF Rendsborg/ Bydels-
dorf inviterer til nytårsbrunch for hele 
familien i Ejderhuset søndag, 3. januar 
kl. 12. Medlemspris: 10/5/0 euro. 

Ikke-medlemmer: 14 euro.
Bindende tilmelding senest 18.12. 
til m.mannes@me.com hhv. 04331 
6645 932.

Nytårsbrunch for tilmeldte

[KONTAKT] Julemandsjagten i Rends-
borg-Bydelsdorf blev en jule-hyggelig 
eftermiddag med løb igennem byen.
Da der hvert år går rygter om, at ju-
lemanden er faret vild i området, da 
han var på ferie der i sommer, beder 
bestyrelsen fra SSF Rendsborg by for-
ældre og børn om hjælp til at finde 
ham og redde julen.
Med start ved Ejderskolen skulle der 
på vejen til Ejderhuset i Bydelsdorf 
løses forskellige opgaver. I Ejderhuset 
ventede der lys og gran på bordene 
og en knap 5 meter høj, smuk nord-
mandsgran, som opfordrede til at 
blive pyntet. Med masser af pynt fra 

tidligere år og også papir og saks til 
dem, som måtte ønske at sætte de-
res personlige præg på træet, og de 
mange flittige deltagere fik man hurtigt 
forvandlet det til et rigtigt juletræ.
Alt imens træet blev pyntet, måtte bør-
nene dog stadig finde frem til juleman-
den, eftermiddagens hovedperson, 
og det lykkedes da også. Julemanden 
havde en historie med og en sæk med 
små gaver til børnene.
Bestyrelsen havde juleknas, saft, gløgg 
og kaffe til alle. Som en ekstra tak fik 
alle børnene et diplom for deres hjælp 
med at finde julemanden.

ds

Vellykket julemandsjagt
Det skortede ikke på deltagere...

... og et bevis på deltagelse fik man 
også. (Fotos: Dorthe Salchow)

[KONTAKT] Medborgerhuset Egernfør-
de åbner sine døre, og lysene tændes 
på juletræet mandag den 28. decem-
ber kl. 14.30.
SSF og kirken inviterer til juletræsfest, 
hvor der danses om juletræet, leges de 
gode gamle sanglege, og julemanden 
kigger forbi på vej hjem til Grønland.

Sammen med duoen Nissen og Freyr 
hygger man i fællesskab på dansk ma-
nér.
All inclusive-priser: Festen koster 3,50 
euro for børn (inkl. godtepose) og 2,50 
for voksne.
Af hensyn til indkøb er tilmelding vig-
tig:

Dansk Sekretariat Egernførde, tlf.  
04351/ 2527 (telefonsvarer!) tager 
imod tilmelding frem til fredag, 18.12. 
kl. 11, formand Fred Witt frem til 
27.12. kl. 8 på ssf-egernfoerde@t-
online.de

Juletræsfest med tilmelding



SLESVIG FLENSBORG BIBLIOTEK

SILD
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[KONTAKT] Traditionen tro har Frøya 
Gildberg tilrettelagt årets julekoncert 
torsdag den 17. december kl. 19.30 
på Flensborg Bibliotek, Nørregade/ 
Norderstr. 59.
I år spiller gruppen Il Suono klassiske 
musikstykker og traditionel julemusik. 
Il Suono består af Frøya Gildberg, so-
pran; Nóra Kiszty, blokfløjte; Dörthe 

Landmesser, cembalo, og Felix Stock-
mar, cello. 
Ensemblet har eksisteret siden 2004 
og opstod i forbindelse med medlem-
mernes studier i musik.
Entré: 10 euro. Forsalg på biblioteket 
og ved indgangen.
Arrangeret af Dansk Centralbibliotek 
og Foreningen Norden.

Il Suono: Frøya Gildberg, Nóra Kiszty, Dörthe Landmesser, og Felix Stockmar. 

Jul med Il Suono

[KONTAKT] Julestemning med alt tilbehør oplevede de mange fremmødte i alle aldre i den overfyldte Pauluskirke i Slesvig, 
da de danske i byen holdt julefest.Der var fællessang og optræden ved de yndige luciapiger fra A.P. Møller Skolen. Korsangen 
leveredes af Slesvig Folkekor under ledelse af Ole Vodder-Nielsky, A.P. Møller Skolens gospelkor, Hiort Lorenzen-Skolens og 
Gottorp-Skolens kor, og der var musikledsagelse ved Slesvig Spejderorkester. Julemanden fandt sig en en passende plads midt 
i hele mylderet. Et dejligt arrangement midt i førjuletiden. (Fotos: Bernd Bossemeier)

Johanna

[KONTAKT] Det juler i hele huset, når 
Slesvig og omegns danske menighed 
og Slesvig Bibliotek åbner dørene til 
julehygge for børn og voksne lørdag 
den 12. december kl. 11-15.
Biblioteket har inviteret Dola med sit 
dukketeater, som spiller julestykker for 
de små kl. 11.
Janneke Hambücher fra menigheden 

holder julepyntsværksted for børn kl. 
12. Hvor der også serveres æbleskiver 
og kakao.
Selvfølgelig er der også tænkt på de 
voksne, som kan få grillpølser og gløgg 
med præsten Bo Nicolaisen.
Ved 14-tiden pyntes juletræet, og der 
afsluttes med julesange og fortælling i 
kirken.

Hvis man mangler lidt inspiration til 
juleideer eller hyggelæsning, kan man 
selvfølgelig også låne julebøger med 
hjem. 
Indgangen er fra biblioteket.
Der er fri entré.

bh

Julestemning i Ansgar

[KONTAKT] Børnesmil og ældreglæde 
fandt sammen, da Margrethegården 
i Slesvig atter fik besøg af Hiort Lo-
renzen-Børnehaven. Da børnehaven 
endnu holdt til i de lokaler i Ansgar, 
hvor det nye bibliothek nu befinder 
sig, mødtes man tit, men nu, hvor bør-
nene holder til i eget hus nær skolen, 
mødes man kun af og til.
Men i fjor kom børnene igen for at 
pynte juletræet, og nu altså også i år.
Det er altid beboer Hermann Ander-

sen, der sørger for træet.
Denne gang havde 22 småbørn under 
ledelse af pædagog Steffie Carstensen 
og kollegaerne Majbritt, Manja og 
Ilona flittigt fremtryllet lange lyskæder 
og juleting.
Beboerne stod omkring børnemylde-
ret og nød børnenes aktivitet. Der var 
mindst en mormor blandt de ældre. 
Også pastor Bo Nicolaisen kiggede 
over for at være med. Der blev sunget 
flere julesange ledsaget af klap og ryt-

miske bevægelser.
Siden gik alle over til Ansgarkirken. 
Børnene deltog begejstret i A.P. Møller 
Skolens luciapigers første optræden i 
år. Det var en god oplevelse, at me-
nigheden var tæt på pigernes stilfulde 
optræden med Meike Nielsky som 
korleder.
Pastor Nicolaisens smukke ord ind-
friede til fulde deltagernes advents-
stemning.

Johanna

Børn pyntede træet for de ældre

22 vinterklædte børn fra Hiort Lorenzen-Børnehaven gæstede  Margrethegården for at smykke juletræet i indergården med 
medbragt julepynt. (Foto: Bernd Bossemeier)

[KONTAKT] Mindretallets årlige 
punchbod i forbindelse med julen er 
et kærkomment tilbud til øens gæster 
og ikke mindst øboerne selv. I år har 
boden åbent fredag den 11. og lørdag 
den 12. december og efter jul tirsdag 
den 29. og onsdag den 30. december.
Mens hjælperne ignorerer kulden og 
med sikkerhed også den ene og anden 
regnbyge, rejser boden sig i Vester-
lands halvmørke ved siden af brønden 
med den tykke Wilhelmine aftenen før 
åbningsdagen.
Næste formiddag bliver boden pyntet, 
og alt grej til fremstilling og servering 
af hot dogs, æbleskiver og gløgg bliver 
sat frem. På de få kvadratmeter i hyt-
ten har hver ting sin faste plads eller 
sit ophæng. De frivillige arbejder på 
tremandshold i to og en halv time ad 
gangen. Første hold starter klokken 12, 
og sidste hold slukker og lukker klok-

ken 19:30.
Glæden ved at bidrage til lidt jule-
stemning og samle penge ind til et 
godt formål er drivkraften bag folks 
engagement. I år bliver overskuddet 
delt i fire dele og doneret til Hans 
Meng-Skolen, Nicolai-Schule, Sild 
danske menighed og Seelsorgegruppe 
i Nordseeklinik.
Alle er velkomne til at støtte sagen ved 
at smage på de lækre tilbud. Ønsker 
man noget alkoholfrit, så kan man 
hygge sig med en børnegløgg – efter 
ønske også med mandler og rosiner.
”Ved at være på gaden i juletiden hå-
ber vi at kunne bidrage til en hyggelig 
stemning og give folk en mulighed for 
at standse op og hilse på venner og 
bekendte og evt. møde personer, man 
ikke har set i op til flere år”, udtaler 
Wolfgang Jaenke på teamets vegne.

wj

Mindretallets punchbod får sin faste plads ved siden af den tykke Wilhelmine i gå-
gaden i Vesterland. (Foto: privat)

Mindretallet sælger
punch til godt formål
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[KONTAKT] Efter at have prøvet det 
med succes tidligere, tilbyder Dansk 
Voksenundervisning i Sydslesvig og 
Dansk Centralbibliotek atter to kurser 
for kunstinteresserede på Dansk Cen-
tralbibliotek med kunsthistorikeren 
Grethe Bay.
Kurserne er åbne kurser, hvor alle in-
teresserede kan deltage. Man tilmelder 
sig til hele kurset via mail til  HYPER-
LINK ”mailto:chbassler@gmail.com” 
chbassler@gmail.com.
Det koster 25 euro at deltage.

FRA PICASSO
TIL KIRKEBY
I løbet af 1900-tallet sker det endegyl-
dige brud med den traditionelle kunst 
og dens efterligning af virkeligheden. 
Kunsten bliver derved fri til også at 
skildre det, der ikke umiddelbart kan 
ses med det blotte øje. Farver og for-
mer bruges frit til at gengive følelser og 
anelser, og det helt abstrakte maleri 
skabes ud af denne frihed.
Picasso er et hovednavn indenfor 
kubismen. Her analyseres motivet og 
opløses i geometriske former, der i 
dens sidste fase kombineres på andre 
måder og derved skabes helt nye bil-
leder. Nu er vejen banet for det helt 
abstrakte billede.
I efterkrigstidens spontant abstrakte 
kunst bygges videre på ekspressionis-
men fra begyndelsen af 1900-tallet, 
men nu helt uden at være bundet af at 
skulle skildre den sete virkelighed. Det 
er i denne periode, Danmark sætter 
sig spor i verdenskunsten med kunst-
nergruppen COBRA.
Med popkunsten går kunstnerne i 
dialog med efterkrigstidens popkultur, 
og med den nye realisme med den 
synlige virkelighed men set gennem 
fotografiapparatets linse.
Med De unge vilde i 1980erne kom-
bineres ekspressionismens formsprog 
med selviscenesættelse og senere med 
maleriet som erkendelsesproces. Det 
er i denne periode, man møder kend-
te danske malere som Michael Kvium 
og Per Kirkeby.
I fem foredrag gennemgår Grethe Bay 
disse kunstretninger og præsentere de 
kunstnere, som skabte dem.

DATOERNE
Om at se på kunst/ -ismer 2: 20.1., 3. 
og 17.2., 2. og 16.3. (kl. 19-21).

FRA JELLINGESTEN
TIL SKAGENSMALERE
På den store Jellingesten fra ca. 970 
finder man en af de første billedgen-
givelser i den danske kunst. Med den 
indvarsles flere hundrede års kunst 
med kristne motiver som det bæren-
de. Kirken og klostrene bliver stærke 
magtfaktorer i samfundet, og middel-
alderen igennem fortælles igen og igen 
på kirkernes og klostrenes mure og 
vægge, på altrene og på døbefontene 
det kristne budskab.
Med reformationen styrkes kongemag-
ten i Danmark, og kongen sammen 
med adelen bliver de dominerende 
købere af kunst. Udenlandske kunst-
nere hentes til landet for at forevige 
fyrsten i maleri og skulptur og udsmyk-
ke de kongelige slotte og renæssancen 
som stil går sin sejrsgang. Kongens sto-
re behov for kunst resulterer i oprettel-
sen af det kongelige danske kunstaka-
demi og hermed begynder Danmark 
at uddanne sine egne kunstnere.
De første dansk uddannede lærere på 
akademiet fostrede en perlerække af 
malere, de danske guldaldermalere, 
som i første halvdel af 1800-tallet for-
synede det veletablerede borgerskab 
med kunst af højeste kvalitet.
Rom var det store rejsemål for kunst-
nerne, og her blev de modtaget af 
Danmarks store billedhugger Berthel 
Thorvaldsen, indtil han i et triumftog 
vendte hjem til København. Køben-
havn og byens mennesker, det sjæl-
landske landskab med pyntelige bøn-
der er sammen med historiske emner 
populære motiver.
I 1870erne forlader kunstnerne i sti-
gende omfang storbyen og søger til 
pittoreske små fiskersamfund, optaget 
af at skildre de særegne menneskety-
per, som de finder her formet af det 
barske liv og vejr og vind.
Skagensmalerne tager form som 
gruppe, og endnu en elsket periode i 
dansk kunst udfolder sig.
I fem foredrag præsenterer Grethe Bay 
kunstnerne og deres værker fra disse 
perioder i den danske kunsthistorie.

DATOERNE
Dansk kunst 1: 19.1. Middelalderens 
kunst, 2.2. Renæssancen og Kunstaka-
demiets oprettelse, 16.2. Guldalderens 
kunst I., 1.3. Guldalderens kunst II., 
15.3. Skagensmalerne. (kl. 10-11.30)

Kunst med
Grethe Bay

Kunsthistoriker Grethe Bay. (Arkivfoto: Flensborg Avis)

[KONTAKT] SSF og SdU indbyder til 
en glant awten, en julekoncert på klin-
gende sønderjysk med duoen Mark og 
Christoffer tirsdag den 15. december 
kl. 19.30 på Flensborghus.
Den aften kan publikum komme ind 
i et musikalsk univers, hvor melankoli 
og længsel på elegant og charmerende 
vis blandes med smil og latter. De to 
gutter agter i hvert fald at indfange 
publikum med deres lunefulde humor 
og høje musikalitet.
Billetter i forsalg til 14 euro sælges via 
www.ssf-billetten.de, på SSFs sekreta-
riater og i Aktivitetshuset (sidstnævnte 
steder også til 12 euro for medlem-
mer). Ved indgangen opkræves 16 

euro (medlemmer: 14 euro).

SANGERNE
Begge sangere har levet professionelt 
af deres passion for sang og musik de 
sidste mange år, og de er vant til at stå 
på store scener; Mark som frontman 
i det populære showorkester Super-
band, Christoffer som koncertsolist og 
hovedrolleindehaver i musicals som 
Chess og Les Miserables. 
Når de to gamle spillekammerater sæt-
ter sig ved siden af hinanden med hver 
deres guitar og begynder at spille, sker 
der noget næsten magisk. Tiden bliver 
skruet tilbage. Sangene rører ved en.
Man drages ind i et musikalsk univers, 

hvor melankoli og længsel på elegant 
og charmerende vis blandes med smil 
og latter. Og den særlige kemi de to 
gutter imellem, de venskabelige dril-
lerier og den lunefulde humor og 
afslappethed smitter og omfavner pub-
likum - og det foregår på klingende 
sønderjysk.
Selvom det er en del år siden, Mark og 
Christoffer rykkede teltpælene op og 
flyttede til hhv. Aarhus og København, 
praktiserer de som det mest naturlige 
”Æ Sproch” ved deres koncerter.
Det er to venner, der kommer hjem til 
jul i Sønderjylland og glæder sig til at 
spille sammen. 15 års makkerskab og 
venskab - og to timers koncert.

En glant awten venter
Duoen Mark & Christoffer - på Flensborghus 15. december.

[KONTAKT] Det ypperste indenfor 
dansk pressefotografi kåres hvert år i 
konkurrencen ”Årets Pressefoto” og 
præsenteres ved en vandreudstilling.
Flensborg Bibliotek viser 2014-udstil-
lingen frem til 16. januar 9-19 hhv. 
9-14.

Prisen for Årets Pressefoto gik til Mar-
tin Lehmann for billedet af lille Rose, 
der ligger død i sin seng. Rose blev 5 
år. Hun blev født med et halvt hjerte. 
Billedet af Rose er blot et af mange 
udtryksfulde men barske billeder.
Udstillingen er ikke egnet til mindre 

børn.
Journalist Georg Buhl har udarbejdet 
selvinstruerende undervisningsmate-
riale, der kan bruges fra 4. klasse, og 
der ligger ved indgangen.

Årets Pressefoto 2014

[KONTAKT] 150 kreative børn og 
unge havde fulgt SdUs opfordring til at 
indsende deres kunstneriske forestil-
linger om, hvad SdU ville kunne bruge 
som organisationens julekort-motiv i 
år.
I mandags præsenterede SdUs kunst-
udvalg deres svære valg, idet der var 
virkelig mange, der havde fortjent at 
vinde, men kun tre slap gennem nåle-
øjet i sidste ende. Og de tre plus pårø-

rende var inviteret med den dag.
Vinder blev Johanna Felicitas Brink-
mann, 3. kl. på Sønderbrarup Danske 
Skole. Hendes farvestrålende billede 
bliver nu som SdUs julekort sendt 
ud til alle samarbejds- og forretnings-
forbindelser; og der blev også nogle 
stykker med eget motiv til Johanna 
Felicitas.
Andenpladsen gik til Siri Eckhoff, lige-
ledes 3. kl. elev, mens tredjepladsen 

blev indtaget af Annika Heß fra 6. kl. 
på Bavnehøjskolen. Også de to fik 
nogle julekort med eget motiv med 
hjem.
Og så vankede der også kontanter til 
vinderne: Præmier på 35, 25 hhv. 10 
euro.
Men det, der virkelig talte, var fornø-
jelsen ved at være med.

Glade vindere

Vinderen Johanna Felicitas Brinkmann 
(i m.), andenvinder Siri Eckhoff (t.v.), og 
tredjevinderen Annika Heß (t.h.). (Foto: 
Tim Riediger)
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[KONTAKT] SSW-arbejdsgruppen Holsten-Hamborg mødtes den 3. december til en hyggelig dansk adventsaften i den norske 
sømandskirke i Hamborg med kager, bankospil og fine gaver. (Foto: privat)

MdG

[KONTAKT] ”Kirker organiserer sig 
nyt” havde Tageblatt i Flensborg valgt 
som overskrift til deres artikel om 
grundlæggelsen af de kristlige kirkers 
nye arbejdsfællesskab i Flensborg (Ar-
beitsgemeinschaft Christlicher Kirchen 
Flensburg/ ACK FL).
25 kirker og kirkelige sammenslutnin-
ger, heriblandt fire danske menigheder 
søger gennem arbejdsfællesskabet at 
forstærke deres indbyrdes netværk og 
samarbejde.
Grundlæggelsen af ACK FL fandt sted 
i den katolske kirke på Nørregravene/ 
Nordergraben 36.
Det Økumeniske Runde Bord, som 
pastor Preben K. Mogensen i knap tre 
år var formand for, er efter 25 års eksi-
stens opløst.
Kirkerne hhv. trossamfundene i ar-
bejdsfællesskabet har medlemsskarer 
fra under hundrede i mindre husme-
nigheder til flere tusinde.

pkm

Kirker organiserer sig nyt

De delegerede fra de 21 tilstedeværende medlemskirker og enkelte gæster efter gudstjenesten. Erich Seifen t.v. (SSW) over-
bragte Flensborg Bys og  provst Carmen Rahlf t.h. det evangelisk-lutherske provstis hilsen. (Fotos: Günter Thye)

Den nyvalgte bestyrelse under festgudstjensten, der markerede ACK FLs grundlæggelse, f.v.: Pastor Manfred Vetter (frikirken 
Arche i Sporskifte), pastor Johannes Ahrens (ev.-luth.), Hiltrud Thye, Flensborg (formand for de katolske kvindeforbund i ærke-
bispedømmet Hamborg), pastor Preben K. Mogensen (Ansgar, ev.-luth.), pastor Birgit Lunde (St. Petri, ev.-luth.), pastor André 
Peter (baptistkirken, næstformand for ACK FL), pastor Johann Kraft (kat., formand for ACK FL), dr. H.P. Mauelshagen (Den 
Apostolske Kirke, formand for ev. Alliance i Flensborg).

Medlemsdokumentet, som blev un-
derskrevet under gudstjenesten.

[KONTAKT] Torsdag den 17. dcember 
kl. 19.30 giver Northern Gospellight 
med band koncert i Ansgar Kirke i 
Flensborg, Åbenrågade 25.
Gospelkoret er et dansk-tysk-sydsle-
svigsk kor under ledelse af Sven-Ulf 
Jansen.
Koret, som startede for godt et år si-
den, består af 33 sangere. 
Koret synger rytmisk gospel, black go-

spel, soul og blues samt sange af nyere 
danske komponister. Musikken får 
publikum op fra sæderne og i danse-
humør, og man må gerne synge med.
Til koncerten i Flensborg supplerer 
gæstemusikerne Bjørn Egeskjold (bas) 
og Oskar Meyer (slagtøj) orkestret.
Koret hører hjemme under Sporskifte 
danske menighed og Menighedernes 
Børne- og Ungdomsarbejdse (MBU).

Gospel i Ansgar
Dansk-tysk-sydslesvigsk gospel 17. december. (Foto: privat)

[KONTAKT] Julehæftet 2015 for SSF 
Flensborg Amt er på vej ud til med-
lemmerne i de distrikter, der hvert år 
sender denne hilsen som tak for året, 
der gik. Andre interesserede kan købe 
hæftet i løssalg for 2 euro på Dansk 
Sekretariat for Flensborg Amt eller i 
receptionen på Flensborghus. 
Igen i år er hæftet fyldt med god læse-
stof, kreative ideer, flotte billeder og 
lækre opskrifter. 
Der er de flotteste kræmmerhuse lige 
til at klippe ud og skabeloner til hjert-

euroer i lange baner. 
I artiklen ”Bageri fra museets gemmer” 
er der opskrifter fra familien Lassen i 
Jar(de)lund. Julehæftets redaktion skal 
her gøre opmærksom på, at der i op-
skriften ”Fine species” dog mangler et 
halv pund smør. 
Tak til alle dem, der har biddraget til 
indholdet. Er der nogen, der ligger ind 
med ideer til kommende julehæfter, 
tager redaktionen gerne imod artikler, 
opskrifter og kreative ideer.

Marike Hoop

Fås også i løssalg

[KONTAKT] Billetsalget til Harreslev 
SSFs nytårskoncert med ”slyngelor-
kestret” Lauseniana den 24. januar 
kl. 15 i Holmberghallen i Harreslev 
er for længst gået i gang.
I forsalg sælges billetter til 17 euro 
(ikke-medlemmer 22 euro) i Union-

Bank i Harreslev og på Dansk 
Sekretariat for Flensborg amt på 
Flensborghus.
Konferencier er Jesper Rahbæk Jes-
persen, dirigent Jørgen Fuglebæk, 
og på solistsiden synger tenorerne 
Thomas Peter og Jonathan Koppel.

Billetter i forsalg


