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JULEDEKO

FORNEM HÆDER

Nisse-roere
[KONTAKT] Slesvig Roklubs klubhus er pyntet med
kravlenisser til glæde for medlemmer og forbipasserende.

Læs mere på KONTAKT side 3

LEDER

Sydslesvigsk Forening

Fornuft
og etik

[KONTAKT] Folketingets beslutning om ID-kontrol gennemført
af transportselskaber i tilfælde
af midlertidig øget grænseovervågning ved en skærpet flygtningesituationen har udløst kritiske
kommentarer i den dansk-tyske
grænseregion.
Fra tysk side har såvel IHK i
Flensborg som landsregeringen
og flere landdagsmedlemmer
opfordret den danske regering
og Folketinget til ikke at beslutte
foranstaltninger i forbindelse
med flygtninge- og migrantkrisen,
der medfører barrierer for den
frie bevægelighed hen over den
dansk-tyske grænse.
Det vil skabe store hindringer
for arbejdstagere, studerende og
almindelig mobilitet, der er et
positivt resultat af årtiers målrettet
dansk-tysk regionspolitik.
De mest skingre tyske udtalelser
indeholder en frygt for, at det
samlede grænseoverskridende
samarbejde risikerer at lide skibbrud ved regeringens initiativer.
Højrepopulistiske initiativer, som
nogle kalder dem, og tænker
samtidig på folkeafstemningen om
retsforbeholdet.
Flensborgs overborgmester Simon
Faber har gjort opmærksom på, at
den frie bevægelighed hen over
grænsen er vigtig for regionen,
men maner samtidig tyske politikere og den tyske offentlighed til
ikke at overdramatisere situationen:
”Den frie bevægelighed over
grænsen i den dansk-tyske region
med dens grænseoverskridende
tilbud inden for offentlig transport
er af stor betydning for regionen.
Den yder et afgørende bidrag til
Flensborgs og regionens økonomiske opsving. Dette kan vi ikke
betone tit nok – og det er den
danske regering også klar over.”
Simon Faber henviser til flere
aktuelle positive afgørelser for
grænseregionen, bl.a. transportkommissionens anbefalinger
angående en styrkelse af Jyllandsruten, forenklinger i reglerne for
erhvervspraktikanter og de glædelige lettelser for fjordsejladsen,
der for nylig er blevet initieret af
det danske Erhvervs- og Vækstministerium:
”Dette dokumenterer, at vores region med de temaer, der er vigtige for os, har været synlig hos den
danske regering. Dermed skulle
det også være i vores interesse
ikke at dramatisere Folketingets
vedtagelse af ID-kontroller ved
midlertidig grænsekontrol.
Det, der er afgørende, er, at kon-

trollerne ikke indføres med det
samme, men at Folketinget kun
har skaffet rammerne for udvidede kontroller i tilfælde af, at der
skulle indføres midlertidige grænsekontroller. Dette bekræftedes
også af den ansvarlige minister
over for Europa-minister Anke
Spoorendonk.
Også i de sidste måneder har
Danmark kun udnyttet sine kontrolmuligheder tilbageholdende
og tilpasset til situationen. Jeg har
tillid til, at dette også i fremtiden
vil være tilfældet”, udtaler overborgmester Simon Faber.
I øvrigt gør overborgmesteren opmærksom på, at nøglen til løsning
af flygtningekrisen ligger i Berlin
og EU.
Den mellemfolkelige forståelse
mellem Danmark og Tyskland
skal hele tiden vedligeholdes.
Det mærker ikke mindst vi i det
danske mindretal. Der er over for
vore tyske medborgere et generelt
behov for mere oplysning om
dansk folkestyre, politisk kultur
og den danske samfunds- og velfærdsmodel, der bygger på et solidarisk fællesskab på tværs af alle
borgere samt ret og pligt.
Den tyske reaktion over for Danmark og andre EU-medlemslande
hænger udpræget sammen med
forbundsrepublikkens særlige historiske forudsætninger. Udvikling
af en demokratisk stat hvilende
på individets grundlæggende
menneskerettigheder og retten til
asyl for politisk forfulgte, nedfældet i forfatningen fra 1949, har
været udgangspunkt for Tysklands
selvforståelse som retsstat og
udenrigspolitiske linje efter Anden
Verdenskrig.
Selv om Tyskland de seneste år
har indtaget en mere markant
politisk lederposition i Europa
(delvist for at udfylde et tomrum),
spiller landets historie fortsat en
væsentlig rolle i håndtering af udfordringer som flygtningekrisen.
Den tyske befolkning ved, hvad
det vil sige at leve under et diktatur og være på flugt, både i
forhold til naziregimet og DDRtiden.
Der er tale om en kollektiv erfaringsverden, der går videre fra
generation til generation. I efterkrigstidens Tyskland har etik og
moral således en særlig betydning
i den politiske udvikling og løsning af tidens udfordringer.
SYDSLESVIGSK FORENING
SSF ønsker sine medlemmer, venner og samarbejdspartnere en
glædelig jul og et godt nytår!

Fra samværet på Dansk Generakonsulat i Flensborg.

Jens A. Christiansen R.a.D.
FLENSBORG. Det var en glad og stolt
men også bevæget Jens A. Christiansen, generalsekretær i Sydslesvigsk
Forening, der mandag eftermiddag
fik overrakt udnævnelsen til Ridder af
Dannebrog af generalkonsul Henrik
Becker-Christensen p.v.a. Hendes
Majestæt Dronningen på Dansk Generalkonsulat i Flensborg.
Dronning Margrethe havde den 23.
november tildelt Christiansen ridderkorset bl.a. for dennes ihærdige
indsats i og for det danske mindretal i
Sydslesvig.
Overrækkelsen på konsulatet overværedes af Jens A. Christiansens familie,
venner og medstridere, af bl.a. Renate
Schnack fra landsregeringen og Kim
Andersen fra Folketingets Sydslesvigudvalg.
Generalkonsulen fremhævede især
Jens A. Christiansens indsats som SSFs
kommunikator blandt politikerne på
Christiansborg, i SSF for at gøre foreningen mere tidssvarende og som

den, der gør mindretallet mere kendt
i Danmark.
I sin takketale fremhævede Jens A.
Christiansen nødvendigheden af, at
alle danske sydslesvigere bør være
bevidste om hver dag at holde fast
i dansk sprog og klultur i Sydslesvig,
men at mindretallet også har en funktion som forståelses-forbedrende brobygger mellem dansk og tysk.
Han rettede en særlig tak til HM
Dronningen for altid at betænke
mindretallet - og for tildelingen af ridderkorset.
Sydslesvigsk Forenings formand Jon

Hardon Hansen gjorde - rammende
-opmærksom på, at en ridder pr. definition er både kriger og tjener. Og
”ridder Jens” er det oven i købet 24
timer i døgnet, fremhævede han.
Han betegnede Jens A. Christiansen
som en ”hoffets og mindretallets
mand” men glemte heller ikke, at der
bag enhver bemærkelsesværdig mand
står en stærk kvinde, her hustruen
Lene.
Også Kim Andersen hyldede den nye
ridder med en kort tale - ikke uden
lune.

Den nyudnævnte Ridder af Dannebrog,
SSFs generalsekretær Jens A. Christiansen sammen med SSFs formand Jon
Hardon Hansen t.v. og generalkonsul
Henrik Becker-Christensen t.h.; helt
t.h. Jens A. Christiansens hustru, Lene
Christiansen med blomster.

MINDERHEITEN JUBELN

Friesen stehen im Regen
[KONTAKT] Das vom Europarat verankerte Rahmenübereinkommen
zum Schutz nationaler Minderheiten
schützt u.a. auch die vier anerkannten
Minderheiten in Deutschland (Friesen,
Sinti & Roma, Dänen und Sorben).
In regelmässigen Abständen werden
die Rechte überprüft.
Zum Auftakt einer Implementierungskonferenz Ende November in Berlin
konnte der Bundesbeauftragte für nationale Minderheiten und Aussiedlerfragen, MdB Hartmut Koschyk, vermelden, dass es gelungen sei, Anträge der
Dänen und Sorben mit zusätzlichen
Geldmitteln zu genehmigen.
Die Vertreter der dänischen Minderheit und des sorbischen Volks konnten
sich für die Bemühungen Koschyks
bedanken.
Dies traf jedoch nicht auf die friesische Volksgruppe zu, nahm die

nordfriesische Delegation bei der Implementierungskonferenz in Berlin zur
Kenntnis.
»Wir freuen uns für die Dänen und
Sorben, allerdings sind wir in diesem
Jahr noch leer ausgegangen«, äußerte
die Vorsitzende des Frasche Rädj /
Friesenrat Sektion Nord, Ilse Johanna
Christiansen, vor zahlreichen Vertretern ihren Unmut.
Auch der Vorsitzende des Minderheitenrates, der Saterfriese Kalle
Schramm, ist unglücklich darüber,
dass der Beratende Ausschuss für Fragen der friesischen Volksgruppe erst
Ende des Jahres tagt - wohlwissend,
dass das letzte Gespräch dieser Art bereits 20 Monate zurückliegt.
Koschyk sagte zu, dass er sich künftig
verstärkt für die friesische Volksgruppe
einsetzen will.
Fr. Rädj

Friesennerz - praktisch wenn man im Regen steht: Berit Nommensen beim Friesentreffen 2013. (Archivfoto: privat)
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BORGERFORENINGEN

SØRUP

Nytårsmøde
[KONTAKT] Hvert år indledes i den
selskabelige forening Borgerforeningen, uanset ugedag, således også
lørdag den 2. januar kl. 19, med det
traditionelle nytårsmøde i restaurant
Borgerforeningen.
Generalkonsul Henrik Becker-Christensen causerer over det forløbne år
og forventninger til det nye. Før og
efter generalkonsulen er der sang ved

Jens Christian Krause med Peter Geilich ved klaveret.
Sædvanligvis er nytårsmødet velbesøgt.
Derfor er tilmelding nødvendig af hensyn til spisningen senest den 29. december til restauranten på tlf. (0461)
23385.
IO

EGERNFØRDE

Årets bedste juleafslutning
[KONTAKT] SSFs Medborgerhus i
Egernførde åbner sine døre, og lysene
tændes på juletræet torsdag den 28.
december kl. 14.30.
Da indbyder SSF og kirken nemlig til
juletræsfest. Der danses om juletræet,
leges de gode gamle sanglege, og store
som små deltagere møder julemanden, der kigger forbi på vej hjem til
Grønland.
Musikalsk får arrangøren hjælp af
julemandens underholdningsteam Nissen & Frehr, og i fællesskab hygges på
dansk manér.

Ældres
advent
[KONTAKT] Der var inviteret til adventshygge for Sørup SSFs ældre i
Kollerup hos Kirsten forleden - med
æbleskiver, glögg og hjemmebag.
Vi siger tak til Kirsten for en dejlig eftermiddag med bingo og julepose.
Seniorerne

SLESVIG
Dola og hendes dukker og nisser
underholdt. (Foto: Bernd Bossemeier)

Festen, der inkluderer en sodavand,
en slikpose til børn og al underholdning, koster 3,50 euro for børn, mens
forældre betaler 2,50 euro for kaffe/
glögg og småkager.
Tilmelding er af hensyn til planlægning
og indkøb yderst vigtig og foretages
senest i morgen (også på telefonsvarer), fredag, kl. 11 til Dansk Sekretariat Egernførde på telefon 04351
2527 eller senest den 27. december
kl. 8 pr. mail til Fred Witt på ssfegernfoerde@t-online.de

UgeRNE
der kommer
18.
Helligåndskirkens menighed: Fælles dansk-tysk julekoncert i Nicolai kirke Flensborg kl. 18
19.
Helligåndskirken Flensborg: Adventskoncert med Stephan Krueger kl. 16
20.
SSF: Koncert ”Hjertets lys” med Harald Haugaard og Helene Blum på Slesvighus
kl. 20
22.
SSF Slesvig og SSF Treja/Hollingsted: Gløggaften med bandet ”Doc Fillmore” på
Slesvighus kl. 18
23.
Midtangel Danske Menighed: Film ”Matador 9+10” i Menighedslokalet i Satrup
kl. 19
28.
SSF Egernførde: Juletræsfest i Medborgerhuset kl. 14.30
29.
Lyksborg menighed: Sogneaften i præstegården kl. 19.30-21
De danske foreninger og institutioner på Sild: Punchbod i gågaden i Vesterland
29.-30.12.
30.
SSF Bøglund: Seniorklub i forsamlingshuset kl. 14.30
31.
Slesvig Seniorklub: Nytårsaften i Ansgarsalen kl. 18
2.
SdU: SdU-håndboldmesterskaber for U14 drenge, dame senior og herre senior i
Idrætshallen, Flensborg
Borgerforeningen Flensborg: Nytårsmøde med Henrik Becker-Christensen i Borgerforeningen kl. 19
3.
Flensborg SSF/ SSW Tarup: Nytårsvandring efter andagten i Taruphus kl. 11
SSF Rendsborg/Bydelsdorf: Nytårsbrunch i Ejderhuset kl. 12
5.
SSF-distrikt Sild: Dansk-tysk stikkecafé i Kulturhuset i List kl. 15-17
6.
Den danske Menighed i Flensborg og Omegn: Helligtrekongersmøde med pastor Ea Dal ”Om den nye dansk-tyske salmebog” i Sct. Hans Kirke kl.19.30
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
Slesvig Seniorklub: Spil i Ansgarsalen kl. 14
Midtangel Danske Menighed: Film ”Matador 11+12” i Menighedslokalet i Satrup kl. 19
Torsdagsklubben Mårkær: Møde hos Gertrud Jochimsen kl. 15

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.

Julestemning overalt
[KONTAKT] Rundt omkring i SSF Gottorp amt er julefreden så småt ved at
sænke sig.
Forleden var der således en smuk og
stemningsfyldt gudstjeneste ved pastor
Ulrich Terp i Hærvejshuset i Skovby.
Også for ikke at sige især ude på landet taler man dansk og kommer hinanden ved.
Bagefter var der kaffehygge og skønne
julesange på tre sprog, dansk, tysk og
plattysk, ledsaget af duoen Mojn Moin
Sidst var der fint programlagt festunderholdning i Ansgar Slesvig. Den
danske menighed og det danske bibliotek samt sundhedstjenesten, de tre
naboer til Margrethegården, fungerer
godt i Ansgar-komplekset. Den trange
parkeringsplads var stort set overfyldt
hele dagen
I biblioteket var der pyntet og god

siddeplads. Børn, gerne ledsaget af
familien, nød Dolas Dukketeater. Det
var faktisk en rigtig julegave at få - at
være vidne til en parade af morsomme
figurer i skønne kostumer; ret underholdende. Kunstneren og pædagogen
Dola Schultz laver selv dukkerne, nisserne, kulissen og teksten.
Drinks, kaffe og klejner stod parat til
alle deltagerne.
Nedenunder i kælderen kunne småbørn male frit, tilset af gode hjælpere
fra kirken og skolerne.
Mødet med børn og de unge er et
vigtigt anliggende for præsterne Ulrich
Terp og Bo Nicolaisen.
Det afvekslende festprogram rummede også lækker juleglögg og pølser.
Der blev sunget og mesterlige pastor
Bo fortalte og gestikulerede. Det er
han god til. Sidst da luciapigerne var

på besøg, dansede han med i baggrunden og organisten Kalimira spillede så
inciterende.
Afsluttende et citat fra det nye kirkeblad:
”Vi skal arbejde i fælleskab, og vi har
brug for frivilligt engagement og medleven. Vi skal ikke sidde på hænderne
og vente på, at andre sender stegte
duer i munden på os. Vi skal være
et arbejdsfælleskab og finde glæde i
at opnå noget sammen... Det er kun
i fælleskab, at vi kan flytte noget og
komme videre, fremad, udad, opad
-imod nye horisonter og virkeliggøre
drømme og visioner.
Julestemningsdagen var et vellykket
eksempel.
Johanna

SILD

Tak for
basarpengene
[KONTAKT] Nu er det nogle uger
siden, at der for 7. gang var julebasar
på Hans Meng-Skolen i Vesterland,
omtalt her på KONTAKT sidst.
Der var utroligt mange gæster, som
købte hjemmelavede ting ved 17 boder og nød kaffe, kager, æbleskiver,
hotdogs og juleglögg i cafeen.
Arrangementet gav et pænt overskud
til fordel for børnene i de tre danske
børneinstitutioner på Sild.
Tak til de mange flittige hænder, som
var med til at gøre dagen til en succes.
John/ SSF Sild

Kaj Tove fra børnehaven, Jan fra fritidshjemmet og Lisbet fra skolen takker for
pengegaven. (Foto: privat)

Styrk vores mindretal - 

skaf et nyt SSF-medlem!
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TØNNING

DIVERSE

Julelukket/ -åbent
[KONTAKT] SSFs og SdUs sekretariater/ kontorer har lukket 23. december
og mellem jul og nytår. Åbner igen 4.
januar.
SSFs Centralkartotek er lukket fra
23.12. til inkl. 7.1.
Der er ingen KONTAKT i Flensborg
Avis-udgaverne 24. og 31. december.
Næste KONTAKT udkommer torsdag
den 7. januar.
BIBLIOTEKERNE
De danske biblioteker i Flensborg,
Slesvig og Husum har åbent på hverdage i juletiden.
23. december lukker Flensborg Bibliotek dog kl. 14 og bibliotekerne i Slesvig og Husum kl. 13.

Bogbusser og fællesbiblioteket i Egernførde holder juleferie sammen med
skolerne (fra 21. 12. til og med 6.1.)
P.g.a. et medarbejdermøde mandag
den 21. december åbner Flensborg
Bibliotek først kl. 10 den dag.
AKTIVITETSHUSET
Julerock i morgen på Volksbad kl. 19.
Entré 3 euro. Med Land in Sicht, VierpunktEins, Bosse Hill, The Company
og Elastic Pistols.
Juleferie: Aktivitetshuset er lukket fra
21. december til 1. januar og åbner
igen 4. januar.
Det nye kursusprogram udkommer
den 14. januar.

GF SØNDERBORG

En aften med sang
Herlig stemning ved julefrokosten. (Foto: Klaus Dieter Hinz)

50 til julefrokost
[KONTAKT] Forleden havde SSFdistrikt Tønning inviteret til deres traditionelle julefrokost på Uffe-Skolen.
50 deltagere kunne ikke få nok af den

dejlige mad, som Henning Johannsen
og hans flinke hjælpere havde tryllet
frem. Mellem retterne var der julesange og hygge. Tak til alle hjælpende

hænder.


Kerstin Pauls

SCT. JØRGEN-MØRVIG

En dejlig men også travl tid
[KONTAKT] Sammen med SSFdistriktet, skolen og børnehaverne er
Sct. Jørgen-Mørvig danske Menighed
ved at have overstået et par arbejdsintensive men også begivenhedsrige og

festlige adventsuger.
Lørdag den 6. var der med SSF-distriktet som udfarende kraft adventsfest i
kirken med et veldækket kaffebord og
tombola for de lidt ældre medlemmer.

Julemanden - altid en kærkommen gæst. (Fotos: Erik Johansen)

Julevandring med ærkeengel og yngre sendebud.

Menighedens tidligere præst gennem
næsten 30 år, Kæthe Kühl fortalte om
julens skikke, glæder og forventninger
med udgangspunkt i ”Peters jul”, og
Aase Pejtersen ledte deltagerne gennem julens sange.
Der blev sunget rigtig meget, og eftermiddagen viste tydeligt, hvor sangglad
Sct. Jørgen-Mørvig Menighed er.
En stor flok luciapiger fra Jens JessenSkolen sørgede for en stemningsfuld
afslutning.
BØRNEFAMILIER
Dagen derpå, søndag eftermiddag var
det menighedens tur til at arrangere
adventsfesten på Jens Jessen-Skolen
for børnefamilierne. Her i sportshallen
er der plads til fysisk udfoldelse, og
er der nogle, der kan holde børn og
voksne i trav, så er det duoen Frehr
og Nissen, der spillede op til dansene
omkring juletræet.
Trods elendigt kaneføre nåede julemanden også frem, og Fjordvejens
Børnehave underholdt med nissesange
og luciaoptog.
JULEVANDRING
Forgangen uge var distriktets tre børnehaver, Fjordvejens, Jørgensby og Kilseng til julevandringer i kirken. MBUkonsulent, pastor Thomas Hougesen
kom med alt udstyret, og menighedens præst Finn Egeris Petersen ledte
børnene igennem juleevangeliets
forskellige stationer, hvor udklædte
menighedsrådsmedlemmer tog imod.
OG MERE ENDNU
Der har også været tid og kræfter til at
arrangere 3. advents højmesse som en
liturgisk salmesangsgudstjeneste med
kirkens eget Sct. Jørgen kor som bærende kraft og efterfølgende kaffebord;
tid til den månedlige morgenmad og
-sang; og tid til distriktets juletur til
Ribe.
I dag, torsdag, holder menighedens
Sct. Jørgen klub juleafslutning, og i
morgen, fredag, er der julegudstjeneste i St. Jürgens Kirche for alle elever
og lærere på Jens Jessen-Skolen.
-ik

[KONTAKT] Grænseforeningen Sønderborgs første arrangement i det nye
år er en aften med fællessang. Den
nye udgave af Højskolesangbogen har
10 års-jubilæum. Det skal fejres. Vi vil
få rørt vore stemmebånd i hyggeligt
samvær. Sangenes tema er vinter og
sprog. Den nye Sydslesvigsang skal
også læres.
Aase Pejtersen, Flensborg, sidder ved
flyglet og leder os på kyndig vis gennem aftenen, som afsluttes med kaffe/
kage.
Arrangementet finder sted torsdag den
14. januar kl. 19 i Idrætshøjskolens

foredragssal, Friheds Allé 42, Sønderborg.
Prisen er 100 kr., som bedes indbetalt
på konto 9797-0001119400.
Tilmelding senest 10. januar til Kirsten
Fanø på mobil 61778515 eller kifanoe@gmail.com.
Alle er velkomne!
Alle vore kontakter i Sydslesvig - især
medlemmer og bestyrelse i SSF Friserberg/Rude - ønskes en glædelig jul og
et godt nytår.
Bestyrelsen for
GF Sønderborg,
Kirsten Fanø

SLESVIG ROKLUB

Kravlenisser pynter facaden på Slesvig Roklubs klubhus. (Foto: Bernd Bossemeier)

Også her jules
[KONTAKT] Overdimensionerede
kravlenisser pynter facaden på Slesvig

Roklub. Det får både medlemmer og
forbipasserende i det rette julehumør.

SPROGFORENINGEN

Julegaveidé
[KONTAKT] Frode Sørensen, formand
for Sprogforeningen, gør medlemmerne men også alle andre opmærksom
på, at foreningen p.t. reklamerer for
dens store bog ”Fyrretyve fortællinger
fra Sønderjylland” som en perfekt
julegaveidé - også til folk uden for
landsdelen.
Prisen er 175 kr. + porto.
Som medlem af Sprogforeningen kan
man bestille bogen ved Sprogforeningen til en medlemspris på 125 kr +
porto.
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KIRKESIDEN

DANSK KIRKE I SYDSLESVIG — VI GØR FOLKEKIRKEN LIDT STØRRE
www.dks-folkekirken.dk

Jacob Ørsted, Henriette Gosvig Knudsen & Ruben Fønsbo

Kan man holde fast i juletraditionerne under fjerne himmelstrøg?

Jul langt fra fædrelandet

Julen i Rwanda er præget af andre traditioner end julen på vore breddegrader
”ROSEN BLUSSER ALT i Danas
have” skrev Poul Martin Møller nærmest forelsket for snart 200 år siden
om den danske højsommer, da han
som skibspræst var på sin lange rejse
til Asien. Glæde over Danmark hedder sangen også og er en længselsfuld beskrivelse af den danske sommer følt meget stærkt af den unge
mand i sin udlændighed, og der er
noget om snakken. Når man når højtiderne og andre tidspunkter, hvor
ens traditioner og følelser for fædrelandet gør sig gældende, er det, at
man godt kan mærke et lille stik af
længsel efter sin hjemstavn.
Her i Rwanda i 2015 kan det også
sagtens mærkes. Vi er en lille familie
på 4, der er sendt ud i 2 år af Dansk
Røde Kors for at hjælpe de lokale med
at bedre forholdene for et overset folk
i de nordlige regioner af Rwanda, et
lille bjergland i Østafrika. Rwanda er
mest kendt for et forfærdeligt folkemord i 1994, hvor 800.000 mennesker
blev brutalt nedslagtet som kulmination på et 20 år langt forsøg på etnisk

udrensning af en af landets tre traditionelle befolkningsgrupper. Det
er i dag et velfungerende lille land
med en rivende udvikling og utroligt
store udfordringer.

Højt fra træets ... øhh ... blå top
Den danske jul er en stærk tradition
også for os, og længslen presser sig

da også på - især for familiens yngste
medlemmer. Lidt hjælper det dog i
vore dage, at internet, satellit-tv og et
meget større internationalt samfund
gør adgangen til i hvert fald europæisk tradition meget nemmere. Det
kan være lidt svært med grødrisene
til grøden, og en pastor Blicher finder
man heller ikke let, hvis man er til jul
som i Nøddebo Præstegaard, men italienske risottoris giver en skøn risengrød og Nøddebos julestemning må
man så prøve at imitere, så godt man
kan, med sin fantasi. Julesange, pynt,
glögg, mad, småkager og konfekt lader sig med lidt omhu fremstille med
de forhåndenværende remedier.
Julen i det fortrinsvis kristne Rwanda er også forbundet med tradition
her, men da den ikke kommer fra
tiden, før koloniseringen for alvor
slog igennem i starten af det tyvende
århundrede, er det en lidt påklistret
tradition. I dag er den så tilmed pumpet op med alt hvad kinesisk industri
kan byde på af plastikprodukter til
formålet. På grund af de sparsomme

skattekroner og ikke eksisterende
handelsstandsforeninger pyntes hovedstaden Kigali, hvor vi bor, kun
nødtørftigt, og hvor det sker, sponsorerer internationale koncerner som
Coca Cola eller et af de mange pengestærke mobilteleselskaber foretagenet meget synligt.
Men den er her, julen, og man kan
sagtens lave en adventsstage med 4
lys – grannet må man tænke sig til.
Med den medbragte juleplade kan
både ”Blomstre som en rosengård”
og alverdens julehits fra popindustrien forsøde dagene frem til den 24.
december. Den tidligere kolonimagt
Belgiens gruppe af udlændinge fører med sin store skole an i løjerne
for de mere end 30 nationaliteter,
der er repræsenteret på skolen. En
kæmpe julebazar arrangeres på et af
byens førende hoteller og omkring
den 5. december fejrer man allerede
Beneluxlandenes traditionelle Sinterklaas. Det er ham vi også kender som
julemanden hos os. Ikke længe efter
følges op med skolens årlige julefest,
der er et festligt samlingspunkt for
hele Kigali.
Vejret er der som bekendt ikke noget
at gøre ved. Lidt regnvejr må gøre
det ud for sneen. Man får, når klimaforandringer ellers ikke forstyrrer
naturens orden, en lille pause i regntiden, der strækker sig fra oktober til
april på disse kanter. Det er en jul i
25 graders varme og mellem palmetræer og eksotiske fugle. Hvis man
er heldig, kan man tænke sig til Danmark, når en stork passerer højt over
én. Strøm- og vandforsyningen kan
ryge, den dag man skal have 25 gæster til julefrokost, men med lokale
tricks går det alligevel.
Velassorterede supermarkeder sælger faktisk især belgiske men også
mange italienske specialiteter, og
man kan med penge nå langt, hvis
man er villig til f.eks. at betale det
der svarer til 100 danske kroner for
100 gram mandler. Det bliver med
andre ord hurtigt en bekostelig affære at stå meget fast på sine kulinariske traditioner, så de fleste iblander
noget lokalkolorit i deres jul. Og det
er faktisk slet ikke værst at krydre
julen med havens modne avocadoer,

Julemad som vor mor kun sjældent lavede
den ...
granatæbler, papaya, passionsfrugt,
guava, ananas og de velsmagende
trætomater.
Det er anden gang vi holder jul i
Rwanda. Begge gange med gæster
fra Danmark, der medbringer det, vi
ikke lige kan få her, til den helt rigtige danske jul, så vi er heldige, og
vi nyder faktisk julen her. Vi klipper
og klistrer og sætter med stor fornøjelse vores plastikjuletræer frem og
pynter dem. Vi åbner julekalendre
og tænder stearinlys og hygger os
glimrende med det. Skulle et lille
suk herfra lyde, er det faktisk over
den kirkelige side af sagen, som her
i bedste fald varetages af en glimrende katolsk messe med den lokale
traditions farvning. Julen i de danske kirker kan ikke medbringes eller
oversættes til de eksotiske forhold.
Vores dybe kirkelige rødder med
den danske traditions fornemme
salmesang og den folkelige forkyndelse fra prædikestolene for millioner i fællesskab i juledagene lader
sig ikke oversætte. Øjeblikket hvor
klokkerne har lydt og roen sænker
sig i kirkerummet, hvor forventningen er allerhøjest og alting er lige
ved at skulle ske, og det glade budskab skal gentages igen – det fællesskab kan man godt savne, når man
er ekspatrieret – det kan ikke fragtes
til Rwanda.
Kresten-Erik Dahl

Får vi kun én chance ..?

Inkarnation og ikke reinkarnation
I KRISTENDOMMEN TROR vi på,
at det er Guds fortjeneste; ikke vor
egen, at der er et liv efter døden, og
at vi kun er her én gang, så nyd det!

Reinkarnation tror buddhister på
En dansk sognepræst er kommet i voldsomt uvejr, fordi vedkommende mener, at reinkarnation og
kristedom sagtens kan forenes. Hinduister og buddhister tror, at sjælen
kan leve videre i en anden krop,
når vi dør. Tankegangen om reinkarnation har været kendt i mange
år, men i sit møde med vesten er
den blevet filtreret og farvet af den
kristne tankegang. Den fremstår nu
mere sympatisk og positiv end den
østerlandske udgave. Der er dog en
afgørende forskel. For tænker man
reinkarnationen til ende, og ikke
blot ser den som en behagelig tanke
om at fortsætte, der hvor man slap,
ja, så handler den om, at ens næste

liv alene er afhængigt af en selv, af
ens væremåde og indsats i dette liv.
Kristendommens budskab er derimod, at det er Gud, der frelser mennesket, og man spares derved for at
være alt for selvoptaget.

Kristendommen tror på inkarnationen
’Barn Jesus i en kybbe lå, skønt
himlen var hans eje’. Med denne enkle verselinje fra en af julens kendte
salmer har H.C. Andersen sagt, hvad
julen handler om. At Gud blev menneske i det lille menneskebarn Jesus.
Gud tog kød på; på latin: inkarnation,
’in’ = i og ’carnis’ = kød.
Denne lille beretning kan måske kaste lys over, hvorfor Gud blev
menneske.
En socialarbejder blever sendt
til en gruppe fanger, som var blevet opgivet af alle. Fangerne talte til

Barn Jesus i en krybbe lå. Inkarnationen gengivet i krybbespil

hinanden på en forfærdelig måde
og behandlede hinanden meget råt.
Socialarbejderen prøvede på normal
pædagogisk vis, men det gik slet
ikke. Så besluttede han sig i stedet
for at blive en del af gruppen og arbejde sammen med dem uden at sige
noget. Efter nogle måneder spugte
lederen af instituionen ham, hvad
han dog havde gjort ved fangerne,
for de var blevet helt anderledes og
talte pænt til hinanden. Grunden
var, at socialarbejderen var blevet en
del af fangegruppen og delte vilkår
med dem.
Det er julens inkarnationsbudskab til os i dag. Gennem Jesus
valgte Gud at dele vikår med os
mennesker. Det var ikke et nogetfor-noget-forhold eller et over-/underforhold, men et, hvor jeg er sammen med dem jeg står overfor.
Glædelig jul!
Jacob Ørsted
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ISTED-JYDBÆK II.

Velsmagende
mad-aften
Nogle af deltagerne. (Foto: privat)

Advent i seniorklubben
[KONTAKT] SSF Satrup og omegn og
Midtangel danske menighed holdt en
hyggelig adventeftermiddag i menighedslokalet i Satrup.

De 24 deltagere sang julesalmer, og
pastor emer. Morten Mortensen akkompagnerede på klaver. Mange tak
til Morten.

Til kaffen nød deltagerne et sandt
væld af hjemmebag.
Næste ældre-sammenkomst er den
12. januar i Hostrup.

ISTED-JYDBÆK I.

Julestemning på vej
[KONTAKT] Eftersom ens familie stammer fra Jydbæk, har man også efter
årtiers fravær stadig mange barndomserindringer fra dengang, om mange
besøg - med sporvogn og senere de lyseblå bybusser til banegården i Slesvig,
den spændende lille togrejse til Jydbæk og gåturen gennem landsbyens
lange hovedgade til kirkegården, for at
hjælpe moderen med at bære vand og
ordne blomsterne på gravstederne.
Forleden stod landsbyen med julebasaren hos Goos og julebasaren i det
danske forsamlingshus helt i julens
tegn. Der var basar begge steder, og
de er tilløbsstykker i byen. Folk kommer langvejs fra for at hygge sig, snakke og købe nogle af de flotte juleting.
Især basaren i forsamlingshuset er populær, organiseret af Nadine Schmidt
og flere foreningsmennesker fra det
lokale SSF-distrikt. Det viste sig atter
sidst.
I månedsvis arbejder de med smukke
ideer og opnår flotte resultater; skægge træfigurer i mange størrelser fandt
stor interesse. Men også lys, julefigurer, farvede fuglehuse og foderkasser
faldt i folks smag.
En lille dreng brød ud i jubel over en
kæmpe julemand.
Folk kom og gik, nød en hyggelig
kaffetime med lækre kager og gode
bekendte. Der var smil og latter rund
omkring og stor anerkendelse for de
kreative ting.
Kasserer Kohrt hyggede sig i et hjørne
med indtægterne.
Johanna
SSF-distriktets formand Nadine Schmidt
og kasserer Kohrt glædede sig over basarens gode foreløb og indtægterne. (Foto:
Bernd Bossemeier)

SSW-HAUPTAUSSCHUSS

Der NDR soll auch in
Dänisch und Friesisch senden
[KONTAKT] Seit Jahren fordern die
dänische Minderheit und die Volksgruppe der Friesen eine Berücksichtigung ihrer Sprachen im Programm des
Norddeutschen Rundfunks. Passiert sei
bisher wenig bis gar nichts, bedauerte
der Vorsitzende des SSW im Landtag,
Lars Harms, auf der jüngsten Sitzung
des SSW-Hauptauschusses im „Slesvighus“ in Schleswig.
„Schleswig-Holstein ist das Land der
sprachlichen und kulturellen Vielfalt.
In keinem anderen Bundesland gibt es
so viele heimische Minderheiten. Im
NDR merkt man von diesem Alleinstellungsmerkmal und Mehrwert leider
nicht viel“, so Harms, der gemeinsam
mit dem Landesvorsitzenden Flemming Meyer einen Resolutionsvorschlag zum Thema vorlegte.
Hierin wird die Landesregierung auf-

gefordert, sich im Rahmen der Verhandlungen um den NDR-Staatsvertrag dafür einzusetzen, dass der NDR
in einem angemessenen Umfang auch
regionale dänisch- und friesischsprachige Beiträge erstellt und über Radio,
TV und Internet verbreitet.
Die Resolution wurde einstimmig verabschiedet.
Mit seiner Forderung steht der SSW
längst nicht mehr allein da. Auch der
beratende Ausschuss des Europarats
für das Rahmenübereinkommen zum
Schutz nationaler Minderheiten hat
unlängst dazu aufgefordert, „die Entwicklung friesisch- und dänischsprachiger Fernseh- und Radioprogramme
zu unterstützen, um den Bedürfnissen
der Angehörigen dieser Minderheiten
wirksamer gerecht zu werden“.
Andere sind da ohnehin schon weiter:

In Sachsen und Brandenburg sind
sorbische Sendungen längst über die
Sorbengesetze und in den jeweiligen
Staatsverträgen abgesichert und ein
integraler Bestandteil des regionalen
Radio- und Fernsehprogramms von
RBB und MDR.
Dabei dienten Beiträge in Minderheitensprachen bei weitem nicht nur
den Minderheiten selbst. Auch für die
Bevölkerungsmehrheit würden die
Beiträge einen Mehrwert bedeuten,
merkte die Kieler SSW-Ratsfrau Susanna Swoboda an:
„Im dänischen Fernsehen werden Filme konsequent in der Originalsprache
mit dänischen Untertiteln gesendet.
Man gewöhnt sich schnell daran und
hat den Vorteil, in Sachen Sprache
und Aussprache noch dazu zu lernen.“

[KONTAKT] Forleden mødtes vi fra
SSF Isted-Jydbæk i vores forsamlingshus i Jydbæk for at afholde vores traditionelle madlavningsaften.
Det er blevet til en tradition, at vi
holder sådan en aften en gang per
år. Selvom vi alle er gode til at lave
mad, er det altid en inspiration,
fordi vi afprøver noget, vi ellers aldrig have prøvet at lave eller aldrig
havde smagt på.
I år stod hakkekød på programmet.
Vi var spændt på, hvad Anna Grete
ville komme med, andet end frikadeller. Hun kom med nogle forskellige ting, vi aldrig havde prøvet.
Vi lavede forloren and, som var
fyldt med svesker og æbler, som
der blev serveret brunede kartofler
til. Vi lavede postej med oliven og
rød peber, som blev serveret med

kogte, smørdampede grøntsager.
Videre lavede vi broccoli-frikadeller med rød kartoffelsalat. Den
røde kartoffelsalat smagte ret anderledes end det, vi er vant til her
hos os, men den var bare så god,
at flere deltagere sagde, den ville
de lave næste dag.
Den sidste ret, vi lavede, var karbonader med tandoori-krydret selleri og mynteyoghurt. Karbonaderne blev vendt i æg og kokosmel,
så de smagte helt anderledes end
almindelige karbonader. Denne
ret var ret eksotisk, men alle var
begejstrede.
Det var en sjov og arbejdsrig aften,
og vi gik alle hjem - mætte og tilfredse.
Nadine

EUROPEADA 2016

Mit 30 Teams
[KONTAKT] Die Offizielle Auslosung der Gruppen der europäischen
Minderheiten-Fussball-EM der FUEN,
Europeada 2016, am 14. Dezember
im südtiroler Bozen/ Bolzano fand in
einer ganz besonderen Location statt,
im Salewa Tower.
Das Organisationskomitee unter
der Leitung von Präsident Siegfried
Stocker hatte die besondere Kulisse
gewählt - eine Kletterhalle in einem
Berg, nachempfunden aus Glas:
„Ein einzigartiger Ort für eine Auslosung, eine versinnbildlichte Kulisse
der Dolomiten. Als Gastgeber wollten
wir von Anfang an unsere Heimat
Südtirol in den Mittelpunkt stellen und
die Vorfreude auf kommendes Jahr
wecken.“
Erwartet wurden zur Auslosung die
Delegationen der Mannschaften aus
ganz Europa, Medienvertreter, Kooperationspartner, Sponsoren und Gäste
aus Südtirol.
Nach der Auslosung der Gruppen
wurden die Teamdelegationen von
den Vereinen an den jeweiligen
Spielorten der Vorrunde - Sand, Niederdorf, Olang, St. Martin, Pfalzen,
Ahrntal, Mühlwald und Enneberg
- empfangen. Vor Ort erfolgte gemeinsam die Besichtigung der Unterkünfte
und Spielorte.
“Es ist Teil unseres Konzeptes, dass die
Mannschaften und die lokalen Vereine
schon in der Vorbereitung engen Kontakt knüpfen. Die Organisatoren und
die FUEN möchten die Teams und
Kooperationspartner direkt in die Vorbereitung mit einbinden. Sind doch
die Mannschaften in ihren Regionen
die Botschafter dieses europäischen
Turniers”, so Siegfried Stocker.
TEILNEHMER
Im Herrenturnier wurden die 24
Mannschaften auf sechs Gruppen
gelost. Das Damenturnier mit 6 Mannschaften - die deutschsprachigen
Südtirolerinnen, die Ladinerinnen,
die Lausitzer Sorbinnen, die Russlanddeutschen, die Okkzitanerinnen und

die Rätoromaninnen - wird in zwei
Gruppen ausgetragen.
Erstmalig haben mehr Interessenten
für das Turnier ihre Bewerbung abgegeben, so dass es eine Reserveliste
gibt.
Im Herrenturnier werden die Finalisten von 2012, die deutschsprachigen
Südtiroler und Roma aus Ungarn
sowie die Ausrichter von 2008 und
2012, die Rätoromanen und die Lausitzer Sorben erwartet.
Die Aromunen und Deutschen aus
Nordschleswig sind nach 2008 auch
wieder dabei. Angemeldet sind Ladiner, die dänische Minderheit in
Deutschland, die Kärntner Slowenen,
die Nordfriesen, die Karatschai-Balkaren, die Deutschen in Polen, die Slowaken in Ungarn, die WestthrakienTürken, die Russlanddeutschen, die
Okzitaner, die Zimbern in Italien, die
Minderheitenauswahl aus Estland und
die Ungarndeutschen.
Neu dabei sind die Serben in Kroatien, die Ungarn in Rumänien und in
der Slowakei, die Krimtataren in der
Ukraine und die Manx aus dem Vereinigten Königreich.
EUROPEADA
Die Europeada 18.-26. Juni 2016 ist
die Fußballeuropameisterschaft der
autochthonen, nationalen Minderheiten, die zeitgleich zur offiziellen Fußball-Europameisterschaft ”Euro 2016”
(Frankreich) stattfindet.
Veranstalter ist die Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen, kurz
FUEV/ FUEN, die rund 90 Organisationen von autochthonen, nationalen
Minderheiten vertritt.
Gastgeber der Europeada 2016 sind
die deutschsprachigen Südtiroler und
die Ladiner.
Das Lokale Organisationskomitee unter dem Dach des Vereins der Südtiroler Sportverbände bereitete aktuell die
Gruppen-Auslosung am 14. Dezember
in Bozen vor.
www.europeada.eu

