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[KONTAKT] Det er simpelthen 
fantastisk, hvad der meldes til-
bage af aktiviteter og deltagere 
i de Spil Dansk-arrangementer, 
der kører i Sydslesvig i disse 
dage - tidligere end i Danmark 
på grund af vores efterårsferie.
I mandags en stor fælleskoncert 
for danske skolebørn på Søn-
dertorv i Flensborg, som også en 
række turister fra Danmark bak-
kede op om.
Allerede i weekenden koncerter 
med danske bands i Slesvig og 
Flensborg. I går fællessang på al-
derdomshjemmet i Flensborg.
I dag - på selve Spil Dansk-
dagen i Sydslesvig - synger 130 
vestkyst-skolebørn i centrum af 
Bredsted, bliver der musikfore-
drag for seniorer på Husumhus, 
koncert på biblioteket i Flens-
borg og five o´clocksang i Har-
reslev, en hjemmekoncert for 
tilmeldte på generalkonsuatet og 
et dansekursus med professio-
nelle i Bydelsdorf.

I morgen aften er der koncert i 
Askfelt og i flensborgske Volks-
bad.
En af vore skoler vandt en skole-
koncert, en børnehave en bør-
nehavekoncert; og en ny sang 
fik Sydslesvig også spenderet 
som anerkendelse for særlig Spil 
Dansk-satsning.
Den vil i øvrigt blive sunget ved 
SSFs landsmøde den 14. novem-
ber.
Man kan ikke andet end lyk-
ønske os med vor ihærdige og 
engagerede sydslesvigske Spil 
Dansk-styregruppe - sammensat 
af repræsentanter for SdU, SSF, 
Aktivitetshuset, Centralbibliote-
ket og Skoleforeningen - der får 
stablet et i den grad flot program 
på benene - og det hvert år igen.
Flot skuldret.

SYDSLESVIGSK FORENING

Detaljeret program: 
www.syfo.de/spildansk

Spil 
Dansk

Økumene
[KONTAKT] Med en økumenisk gudstjeneste afslut-
tedes de dansk-tyske kulturdage i Harreslev.

Debat
[KONTAKT] Hvem og hvad er mindretallet i dag? 
Debat på vor højskole.

Norden
[KONTAKT] Nordens mindretalspolitik belyses på en 
konference på centralbiblioteket.

Borgermøde
[KONTAKT] Afvikle eller udvikle? Borgermøde om 
fremtiden på Sønderbrarup Skole.

[KONTAKT] Det danske mindretals 
deltagelse i kulturnatten på Christians-
borg i fredags blev atter en oplevelse 
- ikke blot for de rigtig mange, der 
strømmede ind og ud af Det sønder-
jyske Værelse, men også for de delta-
gende danske sydslesvigere.
De informerede på livet løs, gik i dia-
log; havde bolsjer med og kramme-
hjerter. Det var også første gang, dele 
af den nye Sydslesvig-udstilling kunne 
vises frem, idet plancherne nu er fær-
dige. AV-delen er i arbejde og bliver 
færdig endnu i år.
Også de unge Sydslesvigmen gjorde 
lykke, når de viste dem vej til det dan-
ske mindretal.
Lærke og Jannik underholdt med sang 
og guitarmusik, og ind imellem ind-
fandt der sig også nogle VIPere.  

Flot
oplevelse
for alle

Kulturminister Bertel Haarder smalltalker med SSFs formand Jon Hardon Hansen 
og generalsekretær Jens A. Christiansen - midt i al mylderet. (Fotos: Anna Kaapcke)

Lærke og Jannik stod for den musikalske underholdning.

Tovholderne fra SSF: teknisk medarbej-
der Holger Elbert, IT-medarbejder Tor-
ben Bockhardt og generalsekretær Jens 
A. Christiansen nyder en kop kaffe.

To af flere Sydslesvigmen: i deres iøjne-
faldende dragter vakte de folks nysger-
righed. 

Den nye flotte udstilling, finansieret af Sydslesvigudvalget, skruet sammen af SSF og designet af Museet Sønderjylland - Søn-
derborg slot.



16.
SSF: Folketeatret opfører ”Parasitterne” på Flensborg Teater kl. 20
Spil Dansk Dag: Koncert med Fools Paradise på Askfelt Danske Skole kl. 19
Spil Dansk Dag: Koncert med Simon Glöde og Erica Dime i Volksbad, 
Flensborg kl. 20
SdU og Tarup UF: Aften-/natpetanque på banerne ved Taruphus kl. 19
SSF Bøglund: Lotto i forsamlingshuset kl. 20

17.
SSF Gettorp: Efterårsfest i Lindenkrug, Großkönigsförde, kl. 18

19.
Flensborg SSF Nord: Margretheklub i Menighedshuset kl.14
SSF Skovlund-Valsbøl: Læsekreds i Skovlund Forsamlingshus kl. 19.30
Slesvig og Omegns danske Menighed: De små´s atelier i Margrethegården kl. 
15.30-16.45

20.
Flensborg Bibliotek: Dolas Dukketeater kl. 15
Flensborg SSF Nord: Morgenmad i Sejlklubben i Tønnsenhuset kl. 9
Aktive Kvinder Slesvig: Efterårshygge i Ansgarsalen kl. 19
Skovby Seniorklub: Laver egne lys i Stenfelt, afgang fra Hærvejshuset kl. 14

21.
SSW: Studierejse til Berlin 21.-23.10.
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
SSF Ravnkær: Strikkecafé i forsamlingshuset kl. 15.30
Slesvig Menighedspleje: Wolfgang Kümpel viser lysbilleder fra ”Gartenschau”, 
i Ansgarsalen kl. 14.30

22.
SSF Sydtønder amt: Amtstur til Region Næstved 22.-25.10. AFLYST
SSF Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
Slesvig og Omegns danske Menighed: Mød det danske sprog i 
mødregruppen i Margrethegården kl. 10-11.15
Torsdagsklubben Mårkær: Møde hos Tutti kl. 15
SSF Satrup/Havetoft: Hygge med roemos og filmen ”Stærke viljer - 
Teutonernes rejse” i Hostrup forsamlingslokale kl. 18.30

  Ugen 
der kommer

Styrk vores mindretal -  
skaf et nyt SSF-medlem!
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[KONTAKT] I efterårsferien er Aktivi-
tetshuset i Flensborg lukket fra 19. til 
23. oktober.

I tiden 26. til 30. oktober er der be-
grænset åbningstid mandag til torsdag 
kl. 10 - 16 og fredag kl. 10 -14.

Ferielukket

[KONTAKT] Forleden gennemførte 
SSF/SSW Velt/Follervik sin efterårstur 
i det herligste efterårsvejr og i tre pri-
vatbiler til Chr. Lassens Mindemuseum 
i Jar(de)lund. De 12 deltagere var ret 
betaget over, hvor smukt og over-
skueligt familie Lassens virke og en 
gårdmands- og krofamilies på gesten i 
forrige århundrede her vises.
Siine og Sønke Hoop, som havde 
kendt de sidste af familien Lassen, vi-

ste rundt og kom med små personlige 
minder.
Efter besøget på museet, gik det videre 
til Veseby, hvor der i ”Drømmehuset” 
ventede alle tiders, helt overvældende 
kaffebord. Efter sådan at have fået 
kræs for både sjæl og krop tog de 
12 glade og tilfredse, men også godt 
trætte efter den lange tur, hjem til Ej-
dersted igen.

Renate Poggensee

Herlig efterårstur
Gæster og værter ved Chr. Lassens Mindemuseum. (Foto: K. Poggensee)

[KONTAKT] Seit 1988 gibt es das 
Gremium für Fragen der friesischen 
Volksgruppe im Schleswig-Holstei-
nischen Landtag. Dieses Gremium 
tritt zweimal im Jahr zusammen. Es 
gewährleistet einen kontinuierlichen 
Informationsaustausch und sachorien-
tierte Unterstützung bei allen Fragen, 
die die Friesen betreffen.
Vorsitzender des Gremiums ist Land-
tagspräsident Klaus Schlie. Weitere 
Mitglieder sind die Abgeordneten 
Astrid Damerow (CDU), Birte Pauls 
(SPD), Dr. Ekkehard Klug (FDP), Dr. 

Marret Bohn (B90 / Die Grünen), 
Angelika Beer (Piraten), Lars Harms 
(SSW) sowie die Bundestagsabge-
ordneten Luise Amtsberg (B90 / Die 
Grünen), Cornelia Möhring (Linke) 
Ingbert Liebing (CDU) und Matthias 
Illgen (SPD).
Bei der jüngsten Sitzung kam auch 
die Projektfinanzierung der Friesen 
zu Sprache. Bisher werden zahlreiche 
Bundesprojekte vom Beauftragten für 
Kultur und Medien finanziell gefördert 
und von der Staatskanzlei Schleswig-
Holstein bewilligt.

»Zwecks Enlastung der öffentlichen 
Verwaltung wäre es einfacher, wenn 
die Nordfriesen nur ein Projekt bean-
tragen und abrechnen«, so die Vor-
sitzende des Frasche Rädj/ Friesenrat 
Sektion Nord, Ilse Johanna Christian-
sen.
Weitere Themen waren die Nordsee-
kooperation, Friesisch im Bildungs-
bereich sowie die Vorbereitung einer 
interfriesischen Bilderausstellung im 
Landeshaus.

Streben Vereinfachung 
der Förderung an

Friesengremium tagt im Landtag. (Foto: privat)

[KONTAKT] Lørdag den 10. oktober 
havde FDF-kredsene i Sydslesvig deres 
aktivitetsdag. Denne gang var Hoch-
seilgarten ved Egernførde stedet og 
aktiviteten.
40 FDFere og ledere mødtes på denne 
solskinsdag.
Personalet tog imod FDFerne, og efter 
en grundig forklaring med udlevering 
af hjelm og sikkerhedsudstyr var alle 
FDFerne klar og parat. Men ingen 
måtte forlade jorden og begynde at 
klatre på egen hånd. FDFerne blev 
opdelt i mindre grupper og fik de 
sidste informationer, inden de måtte i 
tovene.
De erfarne FDFere optrådte hjælp-

somme over for de nye FDFere, der 
var med for første gang. Og så, pludse-
lig var der FDFere overalt i træerne. Jo 
ældre og mere erfarne FDFerne var, jo 
højere kunne de komme op.
Pludselig var klokken blevet sen, og så 
gjaldt det om for FDF-lederne og se-
niorerne at finde og kalde på FDFerne 
oppe i træerne.
Alle blev samlet ind, kom op i bussen - 
og så var der ellers afgang.
Alle var glade og havde haft en spæn-
dende aktivitetsdag sammen.
For mange var det også et rart gensyn 
med kammerater fra sommerens ka-
notur i Sverige eller andre fælles FDF-
aktiviteter.

Børn og unge i træerne
Forventningsfulde FDFere fik de sidste informationer, inden det gik op i træerne. 
(Fotos: privat)

Jens og Torben oplevede, at alle FDF-
ere så op til dem, oppe i 18 meters 
højde.



HARRESLEV

SSF FLENSBORG AMT

FREDERIK VIIs FØDSELSDAG

HER ER MIT LIV

HATSTED
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BIBLIOTEKERNE

EFTERÅRSFERIE

[KONTAKT] Onsdag den 28. oktober 
kl. 14.30 fortæller Hans Uwe Harck 
fra Flensborg og Peder Damgaard fra 
Gråsten - som led i SSF Flensborg Bys 
og Aabenraa Grænseforenings grå 
guld-dialogmødeserie - om deres re-
spektive liv og levned.
Mødet foregår i Folkekulturhuset Reb-
bølcentret i Bolderslev.
Grænseforeningen og Sydslesvigsk 
Forening har som en af deres strategier 
valgt det personlige møde mellem 
sydslesvigere og danskere som et afgø-
rende indsatsområde.
Grænseforeningens afdeling i Aaben-
raa og SSF Flensborg by inviterer til 

mødet med afsæt i egne rødder og 
kulturelt ståsted.
Efter velkomsten og en sang fortæller 
de to indledere deres historie over en 
kop kaffe.
Der rundes af med en samtale og 
dialog om historierne og almindelig 
meningsudveksling.
Alle er velkomne.
Tilmelding på telefon 0461-
14408127, hhv. -126 eller -125 er 
påkrævet.
SSF Flensborg By har planlagt sam-
kørsel. Skulle der blive rigtig mange, 
bestilles en bus.

Det grå guld
mødes i Bolderslev

[KONTAKT] Pastor Ulrich Vogel opfor-
drer medlemmerne af menigheden, 
af SSF og andre interesserede til at 
komme til aftengudstjeneste i Hatsted 

Forsamlingshus onsdag den 21. ok-
tober kl. 19:30 - med efterfølgende 
aftenkaffe.

Aftengudstjeneste

[KONTAKT] SSW-kontoret i Slesvig 
holder ferielukket fra og med mandag 
den 19. oktober til og med fredag den 
7. november. Vigtige ærinder bedes 

adresseret til SSF-sekretartiatet en-
ten på telefon 04621 23888 eller på 
adressen Lolfod/ Lollfuß 89.

SSW-kontoret i Slesvig

[KONTAKT] Forfatteren Jens Andersen 
gæster Slesvig Bibliotek torsdag den 
29. oktober kl. 19 og fortæller om 
Astrid Lindgren med udgangspunkt i 
sin anmelderroste biografi  ”Denne 
dag – et liv”.
Forfatteren Jens Andersen har fordy-
bet sig i Astrid Lindgrens liv og værk, 
og det er der kommet en gribende 
biografi ud af.  Bogen er blevet rost til 
skyerne af anmeldere og læsere i hele 
Norden, og den har nu også fundet 
vej til Tyskland, hvor den netop er 
udkommet.
Jens Andersen kommer tæt ind på 
Astrid Lindgrens livsveje med op- og 

nedture og begrunder, hvad der har 
været inspiration til de mange gode 
historier hun har givet os. Han har 
haft et tæt samarbejde med Astrid 
Lindgrens datter Karen Nyman, og det 
kan mærkes i bogens grundighed og 
intensitet.
Jens Andersen er ph.d. i nordisk lit-
teratur og har bl.a. skrevet bøger om 
H.C. Andersen.
Arrangør er Dansk Centralbibliotek, 
Slesvig menighed, SSF Slesvig, SSF 
Gottorp Amt, Humanitært Udvalg og 
Foreningen Norden. 
Entré: 7 euro.

Om Astrid Lindgren

Den nordiske læseklub har i denne 
sæson fokus på Island og mødes man-
dag den 19. oktober kl. 16 på Flens-
borg Bibliotek, Nørregade/ Norderstr. 
59, hvor klubben taler om ”Kære 
landsmænd – en islandsk road story” 
af Huldar Breiðfjörð.
Huldar er en ung mand, der forlader 
sin faste base i Reykjavik for at køre 
ud og finde sit Island og den ”sande 
islænding”. Han ”kører ringen”, det 
vil sige Island rundt. Han køber en 
firhjulstrækker og tager turen i den 

barske vinter. 
Romanen kan bestilles på biblioteket.
Yderligere oplysninger og tilmelding til 
bibliotekar Lene Lund -  HYPERLINK 
”mailto:ll@dcbib.dk” ll@dcbib.dk.
I forbindelse med Nordisk Biblioteks-
uge i november fortæller Walther 
Knudsen om en tur på Island. Han har 
ligeledes taget ”Ringen rundt” – dog 
på cykel.
Arrangør er Foreningen Norden og 
Dansk Centralbibliotek, og der er fri 
entré.

Nordiske forfattere

[KONTAKT] F. Scott Fitzgeralds ”Den 
store Gatsby” udkom i 1925 og har 
fået prædikatet: ”den store amerikan-
ske roman”, der indfanger essensen af 
20ernes hektiske jazztid. Den mystiske 
Jack Gatsby tror på den amerikanske 
drøm, at man kan blive, hvad man 
vil, ligegyldigt hvor man kommer fra. 
Men det er også en fortælling om lyk-

kedrømmens endeligt.
Bibliotekar Viggo Böhrnsen Jensen 
præsenterer bogens temaer og viser 
filmen fra 1974 med Robert Redford i 
titelrollen på Flensborg Bibliotek, Nør-
regade/ Norderstr. 59, onsdag den 28. 
oktober kl. 15.
Der er fri entré.

[KONTAKT] Onsdag den 28. oktober 
kl. 15 på Slesvig Bibliotek, Bismarksga-
de 18a, og torsdag den 29. oktober kl. 
16 på Flensborg Bibliotek, Nørregade/ 
Norderstr. 59, fortæller historiker Mar-
co Petersen fra Den Slesvigske Samling 
på Dansk Centralbibliotek, hvordan 
kolonialismen påvirkede og stadig 
påvirker forbrugsvaner og samfunds-
syn i Slesvig fra det 18. århundrede til 

nutiden.
Før foredraget præsenterer bibliotekar 
Karl Fischer gode aktuelle bøger. 
Arrangementet varer en time, og der 
er fri entré.
Karl Fischer præsenterer også nye 
bøger på Husum Bibliotek, Nystaden/ 
Neustadt 81 torsdag den 29. oktober 
kl kl. 10.30.

Læs bogen se filmen

Kolonialisme og forbrug

[KONTAKT] De dansk-tyske kultur-
dage 8.-11. oktober i Harreslev blev 
afsluttet med en festlig gudstjeneste i 
stedets danske Kirke.
Forinden var der fra åbningen torsdag 
og frem til søndag mange arrangemen-
ter, hvor danske og tyske medborgere 
deltog.
I Harreslev kirke blev der åbnet en 
kunstudstilling med værker af Kim 
Olesen og Viggo Böhrnsen-Jensen om 
fredagen og en udstilling i både Haus 
der Kirche og Versöhnungskirche. 
Om aftenen nød rigtig mange tyskere 
og danskere en ægte dansk servering 
med sild og varme retter og dygtige 
børne og unge gymnaster. Lørdag var 
der shuttlebus til det af Gisela og Bodo 
Daetz grundlagte Kobbermølle-mu-
seum. Sikke flot det er blevet; delta-

gerne blev virkelig klogere på Christian 
IVs kobberværk.
Så var der orgelkoncert med Stephan 
Krüger i Versöhnungskirche, og afte-
nen sluttede med jazzkoncert med 
Steam Boat Stompers og teatergruppe 
Improvramm i Ole Möhl.
Søndagens økumeniske gudstjeneste 
havde man i byen set frem til med 
særlig forventning. Det var jo i den kir-
ke, tyske og danske harreslevere skulle 
fejre søndagens tjeneste. Forud havde 
pastor Silke Wierk og pastor Axel Ka-
pust samt vikarpræst Niels Ebbe Huus 
holdt flere møder og tilrettelagt guds-
tjenesten. Den nye dansk-tyske salme-
bog, som lige var blevet indviet ugen 
før i Mariekirken i Flensborg, blev 
anvendt, og Harreslev Danske Skoles 
dygtige og velsyngende børnekor un-

der ledelse af Lisser Ramm-Mikkelsen 
sang præludium og en afdeling sange 
efter prædikenen. Præstekollega Su-
sanne Bøll satte gang i klapsalver, som 
alle tog del i med glæde over korets 
smukke sang.
Sprogene tysk og dansk vekslede i 
gudstjenesten. Pastor Wierk prædi-
kede på tysk, og pastor Huus´ danske 
prædiken var trykt i oversættelse i 
programmet. Pastor Kapust læste tyske 
tekster og bønner. 
Gudstjenesten satte et smukt og stem-
ningsfuldt punktum på de dansk-tyske 
kulturdage i Harreslev, som SSW-
byrådsmedlem Heinz Petersen var 
tovholder for. Det var anden gang, de 
blev holdt.

NEH

Kulturdage og økumenisk gudstjeneste
Harreslev Danske Skoles børnekor under ledelse af Lisser Ramm-Mikkelsen gjorde gudstjenesten særlig festlig. (Foto: privat)

[KONTAKT] Julen nærmer sig med 
raske fjed, og rundt omkring venter de 
på at høre nærmere om SSF Flensborg 
amts juletur 2015. Den finder sted 
lørdag den 5. december og går til År-
hus; med afgang kl. 8 fra Fördehalle i 
Flensborg. 
Århus byder på et væld af muligheder: 
Kunstmuseet ARoS (museumsbygnin-
gen er en oplevelse i sig selv - også 
egnet for unge og børn, særudstilling 
Monet), domkirken, Kvindemuseet 
(udstilling om 100-året for kvindernes 
valgret) eller et af de andre museer og 
seværdigheder. Rig mulighed for at 
shoppe er der også i Danmarks næst-
største by. 

Og der er Den Gamle By, hvor man 
kan møde fortidens mennesker, se 
deres stuer og køkkener og nyde duf-
ten i det gamle bageri og ikke mindst 
opleve julestemningen. 
SSF Flensborg amt har lavet en særaf-
tale med museet, så man selv kan væl-
ge, hvornår og hvor ofte man denne 
dag tager sit besøg i Den Gamle By. 
Pris: 12 euro/ 25 euro med Gl. By, 
ikke-medlemmer 15 euro/ 30 euro 
med Gl. By, børn 0-3 år gratis, op til 
17 år 5 euro.
Bindende tilmelding til Dansk Sekre-
tariat for Flensborg amt: 0461 14408 
155.
Man er i Flensborg igen ca. kl. 20.30.

Juletur til Århus 

Jul i Den Gamle By i Århus. (Foto: Den 
Gamle By)

[KONTAKT] Traditionen tro sluttede 
knudsbrødrene sæsonen på Frederik 
VIIs fødselsdag den 6. oktober.
Mange brødre fulgte indbydelsen for 
at være med i årets sidste store arran-
gement, hvor også damerne er med. 
Oldermanden udtrykte glæde over det 
gode fremmøde, et tegn på liv og kraft 
i det gamle broderskab.
Aftenens forløb er nøje fastlagt i gildets 
ceremoniel, hvor en tale for det dan-
ske kongehus er en fast bestanddel, 
Talen bliver holdt af en broder, der 
udvælges fra år til år.
Denne gang blev æren tildelt brd. Jens 
A. Christiansen, der i sine velvalgte ord 
tog udgangspunkt i Frederik VIIs liv og 
virke - med et oprids af Sønderjyllands 
historie især fra tiden omkring 1864 
med de forandringer, der fulgte.
Frederik VII var som måske bekendt 
æresbroder i St. Knudsgildet. Taleren 
slog en bue til Dronning Margrete II., 
og han røbede bl.a. bemærkninger fra 
Hendes Majestæt og Prinsgemalen, 
som han havde mødt ved en reception 
på Gråsten Slot for nylig. Jens A. Chri-
stiansen overbragte en hilsen fra såvel 
Dronningen som Prinsgemalen, der 

også er æresbroder i St. Knudsgildet. 
Talen sluttede med et leve for konge-
huset.

HOLSTENSK LANDSKINKE

Et led i arrangementet er også skaf-
ferskydningen, hvor der dystes om en 
stor holstensk landskinke. Igen måtte 
den eftertragtede præmie deles, idet 
to brødre opnåede samme point. De 
dygtige skytter var gildekansleren Hans 
Uwe Harck samt brd. dommer Hans 
J. Holm.
Også årets skytte sattes der navn på 

denne aften. Den skydebroder, der 
året igennem har opnået flest points, 
var brd. Hans J. Jürgensen efterfulgt af 
brd. kansler Hans Uwe Harck.

Sluttelig dystedes i mesterskabsskyd-
ningen om de værdifulde sølvkæder 
i disciplinen frihånd og halvt anlæg. 
Vinderne blev brd. dommer Uwe 
Jens Ramm hhv. brd. sekretær Henrik 
Faarvang, der må bære disse nævnte 
kæder de næste 12 måneder.
En gallamiddag og et bal afrundede 
festen.

HUH

Sæsonslut i Knudsgildet

Hans Uwe Harck (i m.) og Hans J. 
Holm (t.h.) får overrakt skinken af ol-
dermand Heinz Rudebeck (t.v.). (Foto: 
privat)
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[KONTAKT] De engagerede mennesker bag den sangmaraton, SSF indbyder til i februar, lægger vægt på at få meddelt datoen 
allerede nu, så syngelystne - gerne også kor - allerede kan planlægge deres deltagelse i tide.

[KONTAKT] SSF indbyder alle interes-
serede til et ”borgermøde” på Søn-
derbrarup Danske Skole lørdag den 7. 
november kl. 11 med emnet: Dansk 
forenings- og institutionsliv i Sønderb-
rarup - afvikling eller udvikling?
Borgermødet henvender sig især til 
personer, som er aktive i distrikts- og 
foreningsarbejdet, også hen over for-
eningsgrænser, men også til personer, 
der efterlyser nye former, modeller, 
og værktøj for at være igangsættere i 
lokalområder.
Alle er velkomne men bedes tilmelde 
sig via Dansk Sekretariat for Gottorp 
amt, Lolfod/ Lollfuss 89, 24837 Sles-
vig, 04621 23888, larst@syfo.de.
Der bliver brunch til 3 euro.

KURSUS
Borgermødet er en del af Landsby-
højskolens efterårskursus på Gråsten 
Landbrugskole med emnet ”Fremti-
dens landsbyer som handlekraftige 
fællesskaber”.
Landsbyhøjskolen er et spændende 
projekt, som indebærer mange, gode 
ideer og input til oprettelsen af fremti-
dens fællesskaber. 
Sydslesvigsk Forening og SSF Sønderb-
rarup deltager i kurset som ”landsby”, 
ligesom Sønderborg kommune og 
Åbenrå kommune gør. I grove træk 
handler kurset om at skabe nye net-

værk, som trivsel og fællesskaber i om-
råder, der har behov for det.
Her tænkes der meget i baner af 
foreningsoverskridende samarbejde, 
medejerskab og handlekraft. 

ÅBNE FOREDRAG
Mens selve Landsbyhøjskole-kurset 4.-
8. november i Gråsten udelukkende er 
for tilmeldte, og fra SSF er der tilmeldt 
folk, er der en række åbne og gratis 
møder (dog skal drikkevarer betales) 
på Gråsten Landbrugsskole (Fiskbæk-
vej 15, 6300 Gråsten), som alle er 

velkomne til: 4. november kl. 20-21: 
Alternative samfund giver nye mulig-
heder i landdistrikter v/ Steen Møller, 
stifter af økosamfundet Friland,
5. november kl. 19-20: Hvad kræves 
der for at udvikle landsbysamfund v/ 
Hanne Tanvig, landdistriktsforsker, og
8. november 13-16: Præsentation af 
ugekursets erfaringer og debat ved 
repræsentanter for Sønderborg og 
Aabenraa Kommuner, SSF og Land-
distrikternes fællesråd samt en ofri-
entering om ”fælledskaber” v/ Søren 
Hermansen, Samsø Energiakademi.

Afvikle eller udvikle?

Landsbyhøjskolen er et initiativ, der er opstået på Ryslinge Innovationshøjskole 
i perioden 2012-14. Fra efteråret 2014 er det en selvstændig organisation, som 
både laver kurser, foredrag, borgermøde-facilitering og konsulentarbejde til gavn 
for Danmarks små lokalsamfund og udkantsområder, og altså også i Sydslesvig. (Ill. 
fra Landsbyhøjskolens hjemmeside)

[KONTAKT] Når Historisk Samfund for 
Sønderjylland - Sydslesvigkredsen ind-
byder til foredrag og debat om hvem 
og hvad det danske mindretal er i dag 
den 10. november kl. 19.30 på Jarup-
lund Højskole, tages der udgangspunkt 
i den undersøgelse af mindretallet, 
som docent ved Hamborg universitet 
Adrian Schaeffler-Rollfs har offentlig-
gjort i dette forår.

Historikerne ph.d. Jørgen Kühl og dr. 
phil Karen-Margrethe Pedersen analy-
serer undersøgelsen og giver deres be-
mærkninger - og efter kaffepausen kan 
alle deltagere være med i debatten.
Medarrangør er SSF, SSW, Centralbib-
lioteket, Folkeuniversitetet og Skole-
foreningen.
Entre inkl. kaffe: 6 euro.

Hvem og hvad er
mindretallet i dag?

[KONTAKT] Nordisk Informations-
kontor og Sydslesvigsk Vælgerforening 
inviterer til en konference om ”Na-
tionale mindretal i Norden” den 13. 
november kl. 14.
Formålet med konferencen er at sætte 
fokus på de nordiske landes mindre-
talspolitik og på den mangfoldighed, 
som findes blandt nordiske mindretal.
Konferencen skal informere om min-
dretallenes rettigheder og om positive 
udviklinger og bestående udfordringer 
i mindretallenes hverdag.
Programmet byder på faglige oplæg fra 
videnskabsfolk og mindretalsrepræsen-
tanter fra de nordiske lande.
Bagefter er der planlagt en paneldis-
kussion, hvor de nordiske og dansk-ty-
ske erfaringer med at løse mindretals-
spørgsmål sættes i et europæisk per-
spektiv. Der vil være simultantolkning 
fra svensk og norsk til dansk.
I panelet sidder repræsentanter for 
hhv. det samiske og det finlandssven-
ske mindretal, John Harald Skum og 
Anna-Maja Henriksson, samt lederen 
af mindretals-forskningsinstituttet 

ECMI, prof. dr. Tove Malloy, og SSW-
landsformand Flemming Meyer. 
Konferencen afsluttes med nordisk un-
derholdning og mad.
Der præsenteres den traditionelle, sa-
miske folkesang joik og inviteres til en 
nordisk middag af god kvalitet.
Emnet er ”Minoritetsbuffet med 
Håndværk og Historie”. Buffeten tager 
udgangspunkt i minoritetsråvarer, dvs. 
oversete råvarer, som ikke er gennem-
snitlige råvarer i den gastronomiske 
verden af grønt, fisk og kød. Den bli-
ver tilberedt og serveret af Pia og Klavs 
Styrbæk, ejerne af Styrbæks restaurant 
på Fyn. 
Konferencen finder sted på Dansk 
Centralbibliotek i Flensborg, Nørre-
gade/ Norderstr. 59.
Tilmelding og information via Nordisk 
Informationskontor på samme adresse, 
tlf. 0461-869 7111 eller email eri@
nordisk-info.de
Entré er 5 euro for deltagelse i kon-
ferencen, og 18 euro for deltagelse i 
konferencen med middag.
Tilmeldingsslut er den 6. november.

Nordens mindretals-
politik i et europæisk 
perspektiv
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[KONTAKT] Region Sønderjylland-
Schleswig meddeler, at kulturen i 
regionen får et stort løft. Frem til 2019 
står over 30 millioner kroner til rådig-
hed for kulturarbejdet. Med kultur- og 
netværkspuljen fremmer KursKultur 
det grænseoverskridende samarbejde 
på områderne kultur, sprog, børn, 
unge og fritid.
Den første ansøgningsrunde er netop 
startet. Fristen for ansøgninger til 
kultur- og netværkspuljen for i år er 
den 27. oktober. Ansøgningsskemaer, 
vejledning og informationer om puljen 
findes på www.kulturfokus.dk/kurskul-
tur og kan downloades.
Foreninger, organisationer og øvrige 
initiativgrupper kan søge om midler. 
En af de vigtigste tilskudskrav er, at 

mindst en dansk og en tysk partner 
kommer fra Region Sønderjylland-
Schleswig.
Har man endnu ikke hele projektet på 
plads, kan man også søge sidst i januar 
2016, hvor der vil være en ny ansøg-
ningsfrist.
KursKultur har tre årlige ansøgnings-
frister for projekter tæt på borgerne, 
siger Anne-Mette Olsen, Regions-
kontoret, med fagligt ansvar for det 
kulturelle arbejde på Regionskontor & 
Infocenter.
Mødet mellem børn og unge på tværs 
af grænsen prioriteres højt i det nye 
projekt, og der er afsat midler til at 
få udviklet og afprøvet dansk-tyske 
undervisningsforløb i samarbejde med 
kulturinstitutioner fra begge sider af 

grænsen.
Projektet skal også give forskningsba-
seret viden om, hvordan dansk-tyske 
børn- og ungemøder bedst tilrettelæg-
ges, så børnenes og de unges inter-
kulturelle og sproglige kompetencer 
styrkes.
Desuden vil KursKultur bruge speci-
fikke marketingstiltag til at styrke hele 
kulturregionen og borgernes interesse 
og mobilitet i forhold til kulturarrange-
menter på tværs af grænser.

Millioner til kultur over grænsen

KursKultursekretariat består af Vincent 
Büsch (koordinator), Angela Jensen 
(kommunikation), Julia Bick (medarbej-
der) og Karin Hildebrandt (sekretariat). 
(Foto: privat)

[KONTAKT] Et børneselskab i kælderen mellem Slesvig Bibliotek og Ansgarkirken. 
Hver mandag fra 15.30 til 16.45 tropper en sød lille børnegruppe på 1-6 år op, 
indbudt af menigheden. Fem børn får under ledelse af lærer Jannike Hambüchler-
Jepsen indblik i maleriets kunst - og der er plads til flere. (Foto: Bernd Bossemeier)

Johanna

[KONTAKT] Sidst havde Slesvig og 
Omegns danske Menighed arrangeret 
en dejlig udflugt til Frederiksstad med 
50 deltagere, der nød dette velorgani-
serede arrangement.
Indledningsvis samledes deltagerne 
ved Trenens bred, hvorfra en ægte 
friserpige viste rundt i ”Nordens Ve-
nedig”, som Frederiksstad også bliver 
kaldt. I den nybyggede restaurant 
”Zum alten Ruderhaus” serveredes et 
lækkert måltid, og man kunne nyde 
udsigten over det betagende landskab 
med Trene og Ejder.
Her fik slesvigerne også kaffe og kager 

sidst på turen, inden de drog hjem 
igen. Men inden da oplevede grup-
pen en herlig sejltur på en times tid 
på det bekvemme skib ”Stapelholm” 
med morsomme historier serveret af 
kaptajn Kay, og ledsaget af pastorerne 
Chr. Ulrich Terp og Bo Nicolaisen.
I Frederiksstad mødte slesvigerne også 
en dansk sightseeing-gruppe, hvor de 
hørte lederen sige: ”Ja, her vil I be-
stemt kunne møde mange danskere 
og sydslesvigere”, hvilket de jo så også 
gjorde.

Johanna

Dejlig tur til Frederiksstad
En herlig sejltur på Trenen. (Foto: Bernd Bossemeier)

[KONTAKT] SSF-distrikt Isted-Jyd-
bæk indbyder til stor efterårs- og 
julebasar søndag den 25. oktober 
kl. 9-16 i det danske forsamlings-
hus i Jydbæk, Storegade/ Grosse 
Str. 69a
Der sælges træelge, 3-D-kort, 
træfigurer, gaveæsker, striksokker, 
træ-juletræer, flettehjerter, prali-
neer, juledekorationer, dekolan-
terner og meget andet. 
Også hjemmebagte kager, 
boller,vafler, brød og pølser, og 
dertil serveres kaffe, té, saft og 
vand.
Alle er velkomne.

Efterårs- 
og jule-
basar

[KONTAKT] Børnehavegruppen Ban-
ditterne fra Egernførde Børnehave 
vandt SSF-distriktets lanterne-plakat-
konkurrence for børnehavebørn. Den 
mindre formue, de fik som præmie, 
skal bruges på en omgang pomfritter 

på en burgerbar.
Det store, fælles lanterneoptog finder 
sted 6. november med afgang kl. 18 
fra Medborgerhuset. Målet er 1000 
deltagere. 

Banditterne vandt
De glade vindere fra Egernførde Børnehave. (Foto: Fred Witt)

[KONTAKT] DSH Foreningen af Ak-
tive Kvinder i Sydslesvig drog med 46 
medlemmer til Holland.
Vi startede med at synge ”Se nu stiger 
solen...” Og se, det varede ikke længe, 
før kom solen frem, og den blev der 
alle fire dage.
Efter en lang tur på motorvejen nåede 
vi vores mål Katwijk am Zee. Sikken 
beliggenhed. Hotellet Nordzee lå di-
rekte ved Vesterhavet/ Den Engelske 
Kanal – med klitter og en rigtig lang og 
bred strand. 
Næste morgen – vi havde en guide 
med i to dage - gik turen til Amster-
dam. Efter en byrundvisning var vi på 
en kanalrundfart. Sikken oplevelse - 
tildels smalle kanaler og mange utrolig 
smukke bygninger.
Desværre for os blev der bygget midt 
i byen. Det ville have været svært for 
vores guide at holde styr på 46 men-

nesker. Derfor valgte vi at gå hver for 
sig. Nogle af os var på blomstermarke-
det, andre på taskemuseum eller nød 
bare det dejlige vejr. 
Derefter gik turen til en lille ostefabrik 
i Edam. Der blev kort vist, hvordan de 
laver de forskellige oste. Bagefter var 
der mulighed for at købe ost mm. Vi 
gik en runde gennem Edam med dens 
kanaler. Det var imponerende at se, 
hvordan kanalerne hørte med til folks 
hverdag.
Lørdag morgen startede vi på den 
kongelige porcelænsfabrik ”Royal 
Delft” – oprettet i 1653 - i Delft. Vi fik 
en spændende rundvisning både med 
mindre filme hist og her og forklaring 
på fremstilling af forskelligt porcelæn 
mm.
Middagspausen holdt  vi midt i byen. 
Nogle gik med vores guide, andre gik 
på egen hånd. På markedspladsen var 

der et stort stofmarked, og rundt om-
kring kanalerne var der loppemarked. 
Og igen disse kanaler og mange flotte 
huse.
Om eftermiddagen gik turen til rege-
ringsbyen Den Haag. På rundvisningen 
fik vi øje på mange futuristiske bygnin-
ger og så på kvarteret ved stranden/ 
havnen. Til fods gik vi forbi regerings-
bygningerne, museer og over den 
store markedsplads – fyldt med utrolig 
mange mennesker, der nød solen.  
Vores hjemtur om søndagen gik over 
den 32 km lange dæmning ved Zui-
dersøen. Vi fortsatte turen til Bad 
Zwischenahn, hvor vi holdt en lang 
middagspause i det skønneste vejr.
En stor tak til alle deltagerne. Atter en 
fantastisk tur med godt humør, mange 
sange og god snak.

Karen Scheew

Sol i fire dage
Den Haag - en yderst livlig by. (Foto: 
privat)


