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Ugens overskrifter

Biike

[KONTAKT] Landdagens friserudvalg med landdagspræsidenten i spidsen mødtes med friserforeningerne i Bredsted. Han kommer til biike på lørdag.

Læs mere på KONTAKT side 2

Håndbog
[KONTAKT] SSFs navne- og adressebog foreligger nu
i en ajourført elektronisk udgave. Den trykte findes
ikke mere.

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

Revyforedrag
[KONTAKT] Komponist og forfatter Finn Jørgensen
gæster Bydelsdorf med et foredrag om danske revyviser; alle er velkomne.

Læs mere på KONTAKT side 3

CARMINA BURANA

Ballet uden parkering
[KONTAKT] Da Husumhus-naboen
har lånt en betragtelig del af p-pladsen
bag Husumhus til sit byggearbejde,
og da Dansk Danseteater kommer
med en del større køretøjer, og da
der skal være plads til Sundhedstjenestens biler, vil det ikke være muligt for
publikum at parkere bag Husumhus i
forbindelse med forestillingen Carmina

Burana den 19. februar.
Der er p-pladser ved Kreishaus, men
de vil på det tidspunkt ofte være fyldt
med biografpublikummets biler.
Nærmeste P-plads er derudover
P-huset bag Husumer Kaufhaus,
med indkørsel fra Großstrasse eller
Schloßstrasse.

LEDER

Sydslesvigsk Forening

Synlig også på
feriemessen

[KONTAKT] SSFs varetagelse af
det danske mindretals synlighed
i den danske offentlighed i bredste forstand spænder vidt: Fra
hverdagens meningsudvekslinger,
presseinformationer, de ugentlige
KONTAKTsider i Flensborg Avis
og alskens oplysning om kultur og
andet på hjemmesiden www.syfo.
de til dialogmøder i København,
Berlin og Bruxelles.
Dertil kommer informationsvirksomheden på Christiansborg
og deltagelsen i Folkemødet på
Bornholm, foredrag i hele Danmark og Tyskland plus de mindre
udstillinger, som der er stor efterspørgsel efter, og som frekventeres
af mange besøgende. Takket være
en projektbevilling fra Sydslesvigudvalget moderniseres Sydslesvigudstillingen gennemgribende.
Mens vor lille vandreudstilling
har rejst land og rige tyndt og nu
holder en pause, lægges allersidste
hånd på forberedelserne til deltagelse i den store jyske rejsemesse
Ferie for Alle i Herning-hallerne
20.-22. februar. (Omtalt andetsteds her på siden.)
Også her - messen har i år Tyskland som partnerland - praktiseres

et aktivt oplysningsarbejde om det
danske mindretal.
SSF stiller ligesom Grænseforeningen og Feriebørnskontoret med
medarbejdere og folkevalgte. For
dem gælder det om at komme i
kontakt med folk, der kun ved lidt
eller intet om de tre organisationer og deres arbejde for og med
det danske mindretal i Sydslesvig,
og formidle kendskab til den gamle danske landsdel. Oveni præsenteres Sydslesvig som et aktuelt
og danmarkshistorisk interessant
rejsemål.
Erfaringerne fra de seneste år er,
at der er stor interesse for at høre
mere, for at quiz´e sig til et familieophold i Sydslesvig og smage en
Flensborg-øl.
Vil man afse en hel eller en halv
dag på at hjælpe i den fælles
stand på messen i Herning, kan
man kontakte SSFs foreningskonsulent på tine@syfo.de eller 0461
14408 150.
Man er naturligvis også velkommen til kun at besøge messen og
hilse på SSF og GF i Danmarkshallen (Hal C).
Det er hele rejsen værd!
SYDSLESVIGSK FORENING

FERIEMESSE I HERNING

Sydslesvig er med
[KONTAKT] Hele verden samles ét
sted, og Sydslesvig er med - på Ferie
for Alle-messen i weekenden 20.-22.
februar i Herning.
For også i år slår Sydslesvigsk Forening
sammen med Grænseforeningen teltpælene op på Skandinaviens største
feriemesse ”Ferie for Alle”, når dørene
åbnes i morgen, fredag kl.10 for de
over 60.000 besøgende, der plejer at
lægge vejen forbi feriemessen i Herning.
”Oplev Sydslesvig” er mottoet, når
foreningskonsulenterne Tine Andresen
(SSF) og Claus Jørn Jensen (GF), assisteret af Svend og Birte Kohrt, informerer om rejsemål og aktiviteter i Sydslesvig og derved får en god snak med
gæsterne om det danske mindretal og
bl.a. feriebørnsarbejdet.
Tager man til Herning den weekend,
finder man dem på stand C-2520 i
Danmarkshallen (hal C) i messens åbningstider fredag 10-18 / lørdag 10-18
/ søndag 10-17.

Under mottoet ”Oplev Sydslesvig” informerer foreningskonsulenterne Tine Andresen (SSF) og Claus Jørn Jensen (GF) på feriemessen i Herning i weekenden om rejsemål og aktiviteter i Sydslesvig og får en god snak med gæsterne om det danske
mindretal og bl.a. feriebørnsarbejdet.

TYSKLAND OFFICIEL PARTNER
I år er ”Rejselandet Tyskland” officiel
partner, så der bliver fokus på de
mange feriemuligheder i Danmarks
naboland. Tyskland er et af de lande,
danskerne oftest besøger i ferietiden,
og Tysklands turistchef i Danmark,
Bernd Hässler, glæder sig til, at Rejselandet Tyskland får ekstra fokus på
messen.
Blandt temaerne er en markering af

den tysk-tyske genforenings 25-år, lige
som der er fokus på at vise bredden
af feriemulighederne. Gæsterne vil
derfor opleve tyske temaer på tværs af
hovedområderne, eksempelvis bliver
der både i Camping og på Dansk Golf
Show præsenteret tyske fortræffeligheder. Årets temanyhed - ”Ferie for Alle
- in the dark”, hvor der laves aftenferiestemning i den runde Hal B, har
også et tysk touch; her præsenteres et

vinterland og et tysk julemarked.
REJSEFOREDRAG
I 2015 byder ”Ferie for Alle” igen på
over 100 rejseforedrag, som finder
sted flere steder på messen. Forskellige udstillere indtager i løbet af messedagene foredragslokalerne med
inspirerende og fristende foredrag,
der kan åbne øjne for nye spændende
rejsemål.

SAMRÅDET

Vover mere demokrati
[KONTAKT] De i Det sydslesvigske
Samråd repræsenterede organisationer
og institutioner vil vove mere demokrati, efter at Sydslesvigkonferencen
i Jaruplund i januar havde peget på
nødvendigheden af mere folkestyre i
det danske mindretal og som et første
skridt mere kompetence i Samrådet.
Mens aktieselskabet Flensborg Avis
af journalistiske grunde nu er ude
som fuldgyldigt medlem af Samrådet
men fortsat samarbejdsvillig f. eks. på
budgetområdet, og Friisk Foriining forholdt sig neutral, enedes Sydslesvigsk
Forening, dens tilsluttede foreninger,
Sydslesvigsk Vælgerforening, Syd-

slesvigs danske Ungdomsforeninger,
Dansk Skoleforening, Dansk Kirke,
Dansk Centralbibliotek og Dansk
Sundhedstjeneste på mødet i Samrådet i mandags om at nedsætte
en arbejdsgruppe bestående af de
”medlemsbårne” organisationernes
formænd - og efter intervention fra
bibliotekets side også dens formand.
Arbejdsgruppen fik til opgave at bane
vej for bl.a. flertalsafgørelser på visse
områder i Samrådet, hvilket ifølge den
gældende samarbejdsaftales krav om
enstemmighed ikke er muligt på indeværende tidspunkt.
Gruppen afgør også, om den ønsker

bistand fra en proceskonsulent eller
ej. SdU går stærkt ind for en sådan,
idet organisationen forventer input,
der kan være væsentlige, når de næste
skridt tages i retning af et Sydslesvigting. Men Skoleforeningen anser
konsulentbistand for overflødig, fordi
man bl.a. er i tvivl om eventuelle
konsulenters indsigt i sydslesvigske
forhold.
Arbejdsgruppen indkaldes hurtigst muligt for med lidt held at have et udkast
klar til drøftelse - og vedtagelse i Samrådet i sommeren i år.

HATLUND/ LANGBALLE SSF

Praktiserer en fremtidsmodel
for bestyrelsesarbejdet
[KONTAKT] SSF Hatlund/ Langballe
afholdt deres generalforsamling den 5.
februar på Hatlund Danske Skole.
Bestyrelsens måde at arbejde sammen
på kunne være en fremtidsmodel.
Bestyrelsen består pt. af 9 personer.
Hvert år spørger man bredt og har
ikke svært ved at få nye ind. Det er
aftalt, at formanden er den, der modtager foreningspost - og ellers fordeles
opgaverne i bestyrelsen, så ansvaret
for arrangementerne ligger på forskellige skuldre.
Man har desuden tildelt bestyrelsesmedlemmerne hver deres geografiske
område, hvor de tager ud til fødselsdage og også hilser personligt på nye
medlemmer.
Bestyrelsen har i de sidste år prøvet
med lidt forskellige arrangementer
men vil nu satse på fire store arrangementer. På den måde tilpasser man sig
medlemmernes behov og skåner egne
kræfter.
To gange om året laver man noget

sammen, udelukkende bestyrelsen
med partnere. Her styrker man sammenholdet.
Bestyrelsen består af formand Annika
Zander, næstformand Nicolaj Røm
Skyum og kasserer Egon Jöhnk. Bisiddere er Torben Rasmussen, Klaus Andersen, Sven-Ole Nissen, Karina Jörgensen, Gitta Kluge og Runa Mentges.
Jürgen Koppensteiner og Ellen KaminJohannsen reviderer kassen.
Der var stor tak for indsats til Annegret
Jöhnk, som ikke ønskede at fortsætte
i bestyrelsen, hvor hun tidligere var
formand og siden bisidder. Hun har
en stor del af æren for SSF-distriktets
positive udvikling.
Distriktet har øget antallet medlemmer
fra 111 til 124.
SSW
SSW Hatlund/Langballe holdt generalforsamling samme aften.
Formand Klaus Andersen berettede
om et roligt distrikts-år suppleret af

kommunerådsmedlem Sven-Ole Nissen, som berettede om arbejdet i
kommunerådet. Sven-Ole fortalte bl.a.
om arbejdet med de flygtninge, der er
kommet til kommunen, som er tidskrævende men vigtigt. Han selv underviser på frivillig basis syv unge mænd
i tysk. Kommunerådsmedlem Peter
Sandberg opfordrede forsamlingen
til samlet at sende et tegn mod den
opblussende fremmedfjendskhed, og
fra mødeleder, amtsstyrelsesmedlem
Sybilla Nitsch fik man ideen til at lave
et arrangement i kommunen for at signalisere en åben kommune.
Bestyrelsen for SSW fik følgende sammensætning. Sven-Ole Nissen formand, Klaus Andersen, næstformand,
Egon Jöhnk, kasserer, og Nicolaj Røm
Skyum bisidder. Kassen revideres også
her af Jürgen Koppensteiner og Ellen
Kamin-Johannsen.
Der er 24 medlemmer i SSW i Hatlund/Langballe.
MH
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WORKSHOP I EGERNFØRDE

FRIESENGREMIUM TAGTE

Lav dit eget stempel

Snit dit personlige stempel.
[KONTAKT] Onsdag den 25. februar
kl. 13-17 er der mulighed for at snitte
sit eget smukke stempel og dermed
sætte sit præg på breve, tegninger og
tapeter ved en workshop i Fællesbiblioteket på Jes Kruse-Skolen i Egern-

førde.
Anne fra Sktivitetshuset i Flensborg
kommer for at sætte store og små i
gang. Ingen tilmelding, mød bare op.
HP

BANGLASHOP

Stor børnetøjs-aktion
[KONTAKT] Børnene i børnehaverne
Ingridhjemmet, Kobbermølle og Skovgade havde travlt med at samle genbrugstøj og -ting ind før og lige efter
jul. Den 6. januar ved julens slutning
sled og slæbte de med de mange sække, da de blev hentet fra Ansgar Kirke
af de frivillige i Banglashop.
I genbrugsbutikken har de nu haft
travlt med at sortere de mange ting og

med at sætte små prisskilte på. Tingene sælges til fordel for fattige børns
skolegang i Bangladesh – og især fint
børnetøj er nu til salg til gode priser, så
køberne også har gavn af det.
Der er rigtig meget godt tøj til børn i
2-5 års alderen.
Aktionen løber fra mandag den 23. februar kl. 10-17 og hele ugen ud.
pkm

Ugen
der kommer
20.
SSF/ SSW Flensborg by og SSF Flensborg amt: Vinterfest på Flensborghus kl. 19
Ældreklubben Flensborg-Duborg: ”Weißkohlessen” i Toosbüygade 7 kl. 12
Flensborg-Sporskifte menighed: Gospel-aftensang i Det Danske Hus kl. 18
Lyksborg UF: Fredagsklub på skolen kl. 18.30
SSF Jaruplund, Veding og Sankelmark: Vinsmagning på skolen AFLYST
SSF Rendsborg-Bydelstorp: Grønkålsspisning i Ejderhuset kl. 19.30
SSF og SSW Damholm: Generalforsamlinger i forsamlingshuet kl. 19.30
SSF Satrup/Havetoft og SSW Havetoft: Generalforsamlinger i Hostrup Forsamlingshus kl. 19
21.
SSW: Kursus om ”Statusbericht über die Schulsozialarbeit und Schülerbeförderung” i Medborgerhuset, Egernførde kl. 10-13
SdU: Børnetrænerkursus i håndbold for U6-U8 i Idrætshallen, Flensborg kl. 9-13
SSF og UF Tønning og Uffe-Skolen: Besøg i skøjtehallen Brokdorf, fra Uffe-Skolen kl. 8.30
Slesvig SSF Holm Skt. Jørgen og Centrum-Nord: Generalforsamling på Slesvighus kl. 15
22.
SSF og SdU: Jazz på Flensborghus – koncert med Blood Sweat Drums n´Bass feat. Palle Mikkelborg & Mike Sheridan på Flensborghus kl. 20
23.
SSF Jaruplund, Veding og Sankelmark: Hygge på skolen kl. 19.30
SSF St. Peter-Ording: Højtlæseaften i Klitskolen kl. 19.30-21
SSF Sønderbrarup: Generalforsamling i menighedslokalet kl. 19
Slesvig Folkekor: Korprøve i Ansgar Kirke kl. 19.45 – 21.30
24.
Flensborg Kirkehøjskole, Sydslesvigsk Forening,, Den slesvigske Kvindeforening, Folkeuniversitetet, Aktive Kvinder og Dansk Centralbibliotek: Foredrag med dr. theol. Christian Gottlieb
om ”Den russisk-ortodokse kirke i lyset af den seneste politiske udvikling” på Flensborghus kl.
19.30
Det Lille Teater Flensborg: ”En aften med Gustav Wied” i Hjemmet, Mariegade 20, kl. 19.30
Lyksborg menighed: Sogneaften i præstegården kl. 19.30-21
Skovlund ældreklub: Fastelavn i forsamlingshuset kl. 15
SSF Sønderløgum og omegn: Generalforsamling på Bavnehøj kl. 19
SSF og SSW Bøglund: Generalforsamlinger i forsamlingshuset kl. 19
SSF Dannevirke: Lerarbejde med Rottschäfer på Dannevirkegården kl. 19.30
Slesvig SSF Frederiksberg: Foredrag med Bo Nicolaisen om ”Mit liv i Norge” i Mansteinstr. 9 kl.
19.30
25.
SSFs Humanitære Udvalg: Filmformiddag med ”Den hundredårige, der kravlede ud af vinduet og
forsvandt” på Flensborg Bibliotek kl. 10
Oksbøl kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
Vanderup Kvindeforening: Generalforsamling på skolen kl. 19.30
SSF Hatsted: Madlavning, opskrifter med løg i forsamlingshuset kl. 18.30
SSF, SSW og UF Ladelund og omegn: Generalforsamlinger i Kirkevang kl. 19.30
Slesvig Seniorklub: Spileftermiddag i Ansgarsalen kl. 14
26.
SSFs Humanitære Udvalg: Seniordans med Signe Andersen på Flensborg Bibliotek kl. 14.30
Det Lille Teater Flensborg: ”En aften med Gustav Wied” opføres i Hjemmet, Mariegade 20, kl.
19.30
Flensborg SSF og SSW Sct. Jørgen/Mørvig: Generalforsamlinger på Jens Jessen-Skolen kl. 19
SSF Skovlund-Valsbøl: Generalforsamling i Skovlund Forsamlingshus kl. 19.30
Harreslev Kvindeforening: Strik med Margit på skolen kl. 19
SSF og SSW Tarp/Jerrishøj: Generalforsamlinger på Treneskolen kl. 19
SSF Store Solt: Hygge med kaffe, snak og bogbus, forsamlingshuset kl. 15
SSF Egernførde: Generalforsamling i Medborgerhuset kl. 19
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V.l.: Jörgen Jensen Hahn (Senatsbeauftragter für Minderheitenangelegenheiten der Uni Flensburg), Renate Schnack (Minderheitenbeauftragte Landesregierung), Gerd Vahder (Landesbeauftragter friesische Schulen), Gudrun Fuchs (Vorsitzende Nordfriesischer Verein), Bahne Bahnsen (Vorsitzender Friisk Foriining), Klaus Schlie (Landtagspräsident), Inken Völpel Krohn (Vorsitzende Verein für das Nordfriesische Institut), Ilse Johanna Christiansen (Vorsitzende Frasche Rädj / Friesenrat Sektion Nord)
und Prof. Utz Schliesky (Landtagsdirektor)

Landtagspräsident freut sich auf Biike
[KONTAKT] Seit 1988 gibt es das
Gremium für Fragen der Friesischen
Volksgruppe im Landtag. Dieses Gremium tritt zweimal im Jahr zusammen.
Es gewährleistet einen kontinuierlichen Informationsaustausch und sachorientierte Unterstützung bei allen
Fragen, die die Friesen betreffen.
Bei der jüngsten Sitzung kam auch das
Biikebrennen zur Sprache, welches
im Dezember in das nationale Ver-

zeichnis als immaterielles Kulturerbe
aufgenommen wurde. Landtagspräsident Klaus Schlie, der dieses Gremium
leitet, gratulierte noch einmal die Friesen zu dieser Anerkennung und freut
sich schon auf den Biikeempfang am
morgigen Sonnabend in Tönning und
wird im Namen des Kieler Landtags
ein Grußwort sprechen.
Weitere Themen waren die Nordseekooperation sowie nicht zuletzt

Friesisch im Bildungsbereich, welches
kontrovers diskutiert wurde.
So stellte die Vorsitzende des Frasche
Rädj / Friesenrat Sektion Nord, Ilse
Johanna Christiansen nach der Sitzung
fest: »Im Gremium treffen friesische
Praktiker auf für uns geschaffene
Strukturen. Das ist nicht immer einfach – aber antreibend.«
FR

SSW

Unter guten Freunden
[KONTAKT] Die deutsch-dänische
Ministerkonferenz in Sønderborg am
Montag, den 16. Februar kommentiert
die europapolitische Sprecherin des
SSW im Landtag, Jette WaldingerThiering:
”Auf dem grenzüberschreitenden
Arbeitsmarkt gibt es noch viele Herausforderungen zu meistern. Diesen
wollen und werden wir uns auch in
Zukunft stellen.
Wir brauchen nahtlos abgestimmte
Prozeduren für Grenzpendler im
Falle von Arbeitslosigkeit, Pensionen
und alle anderen, noch nicht optimal
gelösten Problemen, die häufig auch
das Regionskontor in Padborg beschäftigen.
Wir wollen das wirtschaftliche Wachs-

tum in der gesamten Grenzregion stärken, um das Grenzland der Vision einer gemeinsamen deutsch-dänischen
Metropolregion ein Stück näher zu
bringen.
Gegenseitiges Wohlwollen, das Erlernen der Sprache des Nachbarlandes
und die Anerkennung der jeweiligen
Berufsabschlüsse sind wichtige konstruktive Ansätze, damit die Vision zur
Wirklichkeit wird.
Mit der Europauniversität Flensburg
haben wir einen weiteren großen
Grundstein für unsere gemeinsame
Wissensregion Sønderjylland-Schleswig gelegt.
Doch es muss auch verstärkt darum
gehen, Barrieren abzubauen.
Bei der beruflichen Bildung muss es

jetzt insbesondere auch darum gehen,
zukünftige Bedarfe zu ermitteln, um
schon jetzt einem Fachkräftemangel
grenzüberschreitend entgegenzuwirken.
Wichtig ist auch, dass Bundesregierung/ Bundestag und dänische Regierung/ Folketing näher zu einander finden, damit etwa bei der Infrastruktur
künftig gemeinsam und nicht aneinander vorbei geplant wird.
Wir haben in der deutsch-dänischen
Zusammenarbeit bereits so vieles
erreicht. Deshalb zweifle ich nicht
daran, dass wir auch die kommenden
Herausforderungen gemeinsam anpacken und meistern.
So wie es sich gehört unter guten
Freunden.”

FLÜCHTLINGEN EINE PERSPEKTIVE GEBEN

Kommunen tatkräftig unterstützen
[KONTAKT] In einer Veranstaltung des
SSW zur Flüchtlingspolitik erklärte der
Vorsitzende des SSW im Landtag, Lars
Harms, in Husum:
”Im Gegensatz zu Pegida-Versteher
Kubicki oder Abschiebungs-Marktschreier Günther setzt die rot-grünblaue Koalition auf eine humane
Flüchtlingspolitik.
Wir heißen jeden Menschen willkommen, der vor Krieg, Leid und Elend zu
uns flüchtet. Ohne die Unterstützung
unzähliger Freiwilliger, Organisationen, Initiativen, Schulen und nicht
zuletzt dem Einsatz der Kommunalen
Familie wäre es gar nicht möglich, den
notleidenden Menschen ein Dach,
Essen und eine Perspektive für die Zukunft zu bieten.
All diesen fleißigen Helfern gebührt
nicht nur der aufrichtige Dank unserer
Küstenkoalition – wir tun auch alles
dafür, um die Zusammenarbeit mit

den Akteuren so gut wie möglich zu
verzahnen und zu unterstützen.
So hat die Landesregierung die Mittel
für Sprachkurse über das Starterpaket
Staff.SH seit 2013 von 50.000 Euro
auf 190.000 Euro nahezu vervierfacht.
Den Kreisen und kreisfreien Städten
stellen wir in diesem Jahr rund 1,5
Mio. Euro Betreuungskostenpauschale
zur Verfügung, um die Kapazitäten für
die Unterbringung von Flüchtlingen zu
erweitern.
2016 werden wir diese freiwillige
Leistung an die Kreise gar auf 3,2 Mio.
Euro mehr als verdoppeln.
Im Rahmen der Wohnraumförderung
für Flüchtlinge stellen wir zudem 20
Mio. Euro an Darlehen zur Verfügung.
In diesem Jahr hat die rot-grün-blaue
Koalition die Haushaltsmittel für
Flüchtlinge über die Nachschiebeliste
nochmals um 53 Mio. Euro erhöht:
Davon fallen allein 16,6 Mio. Euro an

für Leistungen aus dem Asylbewerbergesetz, darunter die Betreuungskostenpauschale, Flüchtlingslosten, die
Aufnahme und Unterbringung von
Flüchtlingen sowie Beratung und medizinische Versorgung.
Wir kümmern uns um die Minderjährigen, die ohne erwachsene Begleitung
zu uns kommen (6,8 Mio. Euro), um
die Sprachförderung (1,9 Mio. Euro
zzgl. 7,9 Mio. Euro für Deutsch-alsZweitsprache-Maßnahmen), um Bauund Sanierungsmaßnahmen sowie die
Bewirtschaftung der Landesunterkünfte (12,1 Mio. Euro).
All dies zeigt, dass die Landesregierung nicht nur alles dafür tut, um den
Flüchtlingen in unserem Land eine
Perspektive zu geben, sondern auch
der Kommunalen Familie massiv unter
die Arme greift, um sie bei ihren Herausforderungen zu unterstützen.”

Styrk vores mindretal - 

skaf et nyt SSF-medlem!
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SSF GOTTORP AMTs NYTÅRSSTÆVNE

FDF FLENSBORG

Nogle af de 140 festdeltagere. (Fotos: Lars Thomsen)

Glæde ved at kunne bruge Slesvighus
[KONTAKT] Glade minder om en
levende fortid og glæden ved, at SSF
Gottorp amts festlige nytårsstævne for
3. gang kunne finde sted i det istandsatte Slesvighus´ store sal, prægede
stemningen blandt de henved 140
deltagere fra nord og syd for grænsen
og på tværs af generationerne den
aften.
En dygtig stab af medarejdere havde
sørget for en forbilledlig afvikling af
nytårsstævnet med dets tradtionelle
men også nye elementer.
Foyeren var blevet inddraget i festen,
en store fordel for kommunikationen
ved arrangementer af den størrelsesorden.
Den slesvigfødte maler Hans Clausen,

SSFs formand Jon Hardon Hansen
lovede, at 3. byggeafsnit på Slesvighus
iværksættes, så snart økonomien er på
plads.

der endnu en gang fik stor ros for de
malerier, han havde lavet i anledning
af husets genindvielse, traf således
denne aften en del gamle skolekammerater, der besluttede sig for et snarligt gensyn med flere gamle elever.
PLUK FRA FESTEN
En munter amtsformand Franz Dittrich havde indledningsvist modtaget
de mange gæster, deriblandt Slesvigs
borgmester dr. Arthur Christiansen og
vice-borgerforstander Heinrich Römer.
Dittrich kom i sin velkomst ind på
foreningens udvikling, fremtidens udfordringer og muligheder, især efter
Sydslesvigkonferencen på Jaruplund
Højskole. Lad os praktisere ”mere vi

SSW-gruppeformand Otmar Petersen
i samtale med borgester Arthur Christiansen t.h. og viceborgerforstander
Heinrich Bömer t.v.

end jeg” lød hans anbefaling.
SSFs formand Jon Hardon Hansen
overbragte en for såvidt lovende hilsen, idet han kunne meddele, at der
tages fat på Slesvighus´ tredje bygningsfase, så snart det er økonomisk
gennemførligt. Og det arbejder forretningsudvalget intenst på.
Borgmester Arthur Christiansen fortalte
- på fineste dansk - om Slesvig bys
problemer med at realisere opførelsen
af en ny teaterbygning, alt imens landsteatret indtil videre fortsat lejer sig ind
på Slesvighus.
Og på dansegulvet - fortsat solidt men
restaureret - var der liv til langt ud på
natten, musikalsk animeret af gruppen
OS3. Enedansere og også de ældre årgange nød bandets moderne rytmer.
Damernes yndige påklædning faldt i
øjet, smukt designede nederdele og
sorte leggings - og high heels.
Generationen, der kan huske andre tider, mindedes de populære selskaber
på Slesvighus lige efter krigen, hvor
kvinderne bar hjemmesyede kjoler af
groft sengetøj og fars gamle bukser...
Og da Günter Dreller i sin tid præsenterede plattysk teater med Malli og
Guschi Klingenhof... En tid, hvor SSF
ofte gjorde brug af egne sangere, musikere og kor.
Nytårsstævnet 2015 afrundedes med
bugtaler Sven-Ulf Jansen, god lokal
underholdning og en flot tombola.
Johanna

Kattekong Georgina og -dronning Anna-Sophie. (Foto: PKM)

Fastelavn for små og store
[KONTAKT] Børn og veteraner samledes søndag den 15. februar kl.14 i
Ansgar Kirke i Flensborg for at fejre
fastelavnssøndag. Efter en gudstjeneste
i Ansgar kirke, hvor Flensborg FDForkester var gået sammen med Tønder
FDF-orkester om at spille festlig musik
til både præludium og postludium, var
der tøndeslagning i gården bag menighedshuset.

Der var både en tønde til børnene og
til veteranerne. Her havde i år især
voksne taget imod tilbuddet.
Kongepar hos de små blev Georgina
og Anna-Sophie.
Afsluttende ventede frisk bagte fastelavnsboller, Schwarzer Peter/ kiksekage samt smørkage i menighedslokalet.
Sten

RENDSBORG-EGERNFØRDE SSF

Revyvise-foredrag
[KONTAKT] SSFs amtsstyrelse for
Rendsborg-Egernførde amt inviterer
alle interesserede i Sydslesvig til musikalsk foredrag om den danske revy
og med fællessang ved komponist og
forfatter Finn Jørgensen tirsdag den 3.
marts kl. 19 i Ejderhuset i BydelsdorfDet bliver en aften med og om revy-

EJDERSTED SSF

viser, komponister, forfattere og skuespillere bag nogle af de viser, der er
blevet evergreens, og som en hel del
mennesker kan nikke genkendende
til, hygge sig ved og ikke mindst synge
med på.
Den særlige danske teaterform revyen
fødtes nytårsnat 1850 og har fra starten bestået af forskellige udtryksformer
- hvor et af de vigtigste var revyvisen.
Foredraget tager udgangspunkt i
Jørgensens bog ”Blandt ølhunde og
månestråler” - den første samlede udgivelse af udvalgte revyviser fra 1849
til vore dage.
Entreen er sat til 5 euro for medlemmer, 7 euro for gæster.
Drikkevarer kan købes til små priser.

SSF FREDERIKSBERG/ SLESVIG

Foredrag med den nye præst
[KONTAKT] „Mit liv i Norge“ hedder
foredraget, som pastor Ib Nicolaisen
tirsdag den 24. februar kl. 19.30
holder i menighedslokalerne Mansteinstr. 9 på Frederiksberg i Slesvig.
Bo Nicolaisen er den nye præst i
Slesvig og Omegns danske menighed.

Han har levet og arbejdet i Norge på en lille ø - en del år, og har mange
interessante og spændende ting at
fortælle herfra.
Der serveres kaffe, te, boller og kage.
Arrangementet er gratis.

SYDSLESVIG-HÅNDBOGEN
De Inspringers underholdt på dansk, tysk og plattysk. (Fotos: Werner Schlickert)

Fantastisk amtsfest
[KONTAKT] SSF Ejdersted prøvede
noget nyt i forbindelse med amtets traditionelle grønkålsspisning. De holdt
festen på Uffe-Skolen i Tønning. Det
viste sig at være en rigtig god idé.
Næsten 70 tilmeldte kom for at feste.
Kokken Henning Johannsen stod i
køkkenet og tryllede fantastisk mad.
Standing ovations fik gruppen ”De
Inspringers”, som sang på både platttysk, dansk og tysk - fra Gülletied til
Henning Johannsen var aftenenes fantastiske kok.

Waschbrettbuuk.
Efter musikken havde amtsstyrelsen
forberedt et Ejdersted-quiz, hvor der
blev trukket tre vindere.
En stor tak til Henning Johannsen for
hans store indsats og til køkkenhjælperne Werner Schlickert, Astrid Lass
og Heike Pauls.
En rigtig dejlig aften – med masser af
ros og glade ansigter.
Kerstin Pauls

Nu på nettet
[KONTAKT] Efter en del fiflerier er
SSFs gammelkendte Sydslesvig-Håndbog nu aktualiseret og lagt på SSFs
hjemmeside www.syfo.de
Den tidligere version som trykt udgave findes ikke mere. Fordelen ved
internetudgaven er, at den løbende
ajourføres.
Tilskyndelser og rettelser bedes mailet
til jette@syfo.de eller ringes ind på
0461 14408 120.
Har man ikke selv adgang til nettet,
får man hjælp på SSFs sekretariater,
bibliotekerne og Aktivitetshuset i
Flensborg. Håndbogen kan læses på
hhv. downloades fra: http://syfo.de/
fileadmin/syfo/KUNDE/pdf/SydslesvigHaandbog_2015-1.pdf
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DANSK KIRKE I SYDSLESVIG — VI GØR FOLKEKIRKEN LIDT STØRRE
www.dks-folkekirken.dk

Jacob Ørsted, Henriette Gosvig Knudsen & Ruben Fønsbo

Hvad skal man tro ..?
Henriette Gosvig Knudsen

eT æGTePAR SeR tv-nyheder, og emnet
er den verserende debat om præster og tro.
Manden trækker på skuldrene og siger til
fruen at det da ikke giver meget mening at
tro på alt det der står i Bibelen. ’Min forstand
forhindrer mig ganske enkelt i at to på det,’
siger han. Fruen hæver et øjenbryn og mumler ’Det er da en meget lille forhindring.’
Men hvad skal man tro? Mange ting i
Bibelen kan være svære at tro på; enkelte er
endda utrolige. Fx er der to skabelsesberetninger, og da begge ikke kan være rigtige,
må én være forkert. Og ingen af de to er i
overensstemmelse med den videnskabelige
forklaring, men de to fortællinger har heller
ikke til hensigt at være historieskrivning eller videnskab. I stedet er de fortællinger der
placerer mennesket i en sammenhæng; i en
relation til den omgivende verden og til den
skabende Gud, og det som er interessant, er
ikke ’hvordan?’, men ’hvorfor?’.
Der er heller ikke enighed mellem de fire
evangelier. Så hvad skal man tro? Nogle har
jo lånt fortællinger fra andre, en har fortællinger som de andre ikke har, og ofte refererer alle fire en hændelse på hver sin måde.
Men der er en kerne i alle fire evangelier,
nemlig at Jesus blev født og døbt, levede, forkyndte Guds ord og udrettede store gerninger. Og han blev korsfæstet og døde. Og han
genopstod. Uanset andre uoverensstemmelser er de fire evangelier helt enige om disse
begivenheder. De beskriver dem på forskellige måder, men kernen i beretningerne er
den samme.
Og selvom nogle af beretningerne er
utrolige, er de ikke utroværdige. De kan bare
ikke fattes med forstanden fordi det som de
handler om, er så radikalt forskelligt fra den
verden vi kender og lever i. Jeg kan ikke forholde mig til hvordan Jesus genopstod, men
sagtens til hvorfor. Nogle mener at han bar
menneskers synd, mens andre mener at han
døde og genopstod som en demonstration
af Guds magt over liv og død. Og det er her,
i svaret på ’hvorfor’, at meningen findes. Det
er der hvor vi ikke spørger naturens eller fysikkens love, der hvor fortællingen trodser
al forstand og fornuft, og der hvor vi allievel
tillader os selv at tro det utrolige fordi både
svaret og troen giver mening.
Ruben Fønsbo

Ny biografi - en rigdom af viden om Martin Luther

Mød reformationsåret velforberedt
I 2017 eR det 500 år siden, at Luther slog sine
teser op på på døren i Wittenberg. Forberedelserne i anledning af jubilæumsåret er i fuld
gang, og tiltagene er mangfoldige. Ønsker man
at vide, hvem Martin Luther var, og hvilken betydning han havde for sin og vor tid, skal man
gribe Heinz Schillings mursten af en biografi:
”Martin Luther - rebel i en opbrudstid”.
Næsten 700 sider når
biografien op på med noter og personregister. Men
det er ikke en side for meget! Heinz Schilling, tidligere professor i historie
ved Humboldt-Universität
i Berlin, går kronologisk til
værks og fører læseren gennem Luthers liv fra fødslen i
eisleben i 1483, eller var det
i 1484? hans mor husker det
ikke præcist og frem til hans
død 1546. Selve dødslejet og
Luthers død bliver beskrevet
som et protestantisk reformationsskrift. Ingen
dødssakramente, ingen påkaldelse af helgener,

Luthers Bordtaler. Når Luther taler om sin hårde
barndom og opdragelse, bliver vi gjort opmærksom på, at familien ikke var så fattig, som Luther
husker det, og tugtelsen ikke ualmindelig for
sin tid. At bordtalerne gentagne gange kommer
ind på værtens karriere og historien om hans
reformatoriske bedrifter, skyldes deltagernes
nysgerrighed, men lige så meget at Luther var
ualmindelig selvbevidst. Han så gerne i sit livs
efterår, at hans efterfølgere opfattede ham som
Guds udvalgte profet, hvis liv alene var formet
og bevæget af Gud.

ingen rosenkrans eller andre indviede genstande. Her var tale om en mand, der havde opdaget
den evangeliske sandhed!
Tilgangen er historisk og bygger til tider på
nutidige arkæologiske opdagelser. På den måde
bærer fremstillingen præg af at ville skære ind
til benet og fjerne de overflødige skrøner og
anekdoter om Luthers kampe med sig
selv, kejseren, kirken og paven. Hver
generation har ved runde Luther-år
skabt sig sit eget billede af ham. I 1617,
lige før Trediveårskrigen, var det den
kæmpende Luther, som skulle forsvare
den truede protestantiske verden. I
1717 var det den spagfærdig Luther og
i 1817 den nationale Luther. Målet med
denne biografi er, at Luther skal forstås
ud fra sin tid og tiden ud fra ham. Parrallet med gennemgangen af Luthers
liv får vi et fyldigt indblik i hans samtid, og man tænker uvilkårligt, sådan
må det have været.
en væsentlig forskel fra mange andre biografier er, at Heinz Schilling kritisk indrager

Biografien skal ligge på kaffebordet tæt ved
ens yndlingsplads, så man altid har den ved sin
side. For, ”Martin Luther - en rebel i en opbrudstid”, bliver hurtigt en god ven, man gerne vil
være sammen med. Har man bare den mindste
viden eller interesse for Luther, vil man kunne gå
til og fra denne rigdom af viden og hver gang føle
sig en smule mere forberedt på jubilæumsåret!
Jacob Ørsted
Martin Luther, ungdomsportræt. Udført af Lukas
Cranach den ældre, ca. 1526

Heinz Schilling: Martin Luther – rebel i en opbrudstid. Dansk oversættelse ved Peter Dürrfeld. Kristeligt
Dagblads Forlag 2014, 605 sider. Pris kr. 349,95
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HOHN HERRED SSF

BIBLIOTEKERNE

Fik indblik i Rendsborgs historie
[KONTAKT] 20 deltagere - over en
fjerdedel af medlemmerne i det lille
SSF-distrikt Hohn Herred - fulgte bestyrelsens invitation og troppede op
ved Lornsen-mindestatuen for at tage
på en aftentur igennem Rendsborg by
med nattevægteren.
Da en skikkelse med lanterne, horn og
stangvåben dukkede op i byparkens
mørke blev man bestemt ikke skuffet.
Ægte så han ud, ja, man formodede
nærmest, at det var en reinkarnation.

Forinden havde bestyrelsen budt deltagerne på en lille gibbernakker til at
varme sig på, inden turen startede ud i
den kolde natteluft.
Turens første punkt var få meter fra
mødestedet, nemlig på Paradepladsen,
hvor en af stenene viste sig at gemme
på en uhyggelig hemmelighed i Rendsborgs historie. Turen foregik på tysk,
men nattevægteren kom ind på vigtige
dele af den danske historie, som f. eks.
kong Christian VIIs skæbne - hvorfor

han døde under en stor parade oppe
på 1. salen i et af de smukke huse på
Paradepladsen, og hvor lang tid der
gik, inden han kunne vende tilbage til
Danmark for at blive begravet.
En grundig forklaring om byens beliggenhed mht. vandet, som indrammede byen dengang, og historien om den
danske soldat Jonas, og hvorhen hans
ulykkelige kærlighed bragte ham, samt
historien om hvordan Pankookenstraat/ Pandekagegade, den lille hyggelige
gade, som forbinder Skobbropladsen/
Schiffbrückenplatz og Slotspladsen/
Schlossplatz, havde fået sit navn dette og mere kunne nattevægteren
fortælle om, blot afløst af hornet eller
sækkepiben, som sammen med nattevægterens sang fortalte, hvilken time
der nu var slået.
Imens den kolde natteluft lagde sig
omkring deltagerne, kunne disse føle
sig hensat til en anden tid - ja, man
kunne nærmest fornemme soldaternes
marcheren, larmen af vogne, dyr og
mennesker, som måtte have været i
byen dengang.
Sidste punkt på turen for deltagerne
blev et eksklusivt aftenbesøg ind i en
mørk Mariekirke med blot nattevægterens lanterne som belysning, og her fik
man fortalt historien om kirkens prædikestol og dens uheldige pengegiver.
Denne interessante aften gav sikkert
de fleste et helt nyt blik på byen, og
man vil måske ofte tænke tilbage på
historierne næste gang, man står i kø
ved bageren eller shopper i byen.
ds

Nattevægter-turen var lidt uhyggelig
men yderst lærerig. (Foto: privat)

LESUNG MIT DÄNISCHER AUTORIN

Anna Grue in Rendsburg
[KONTAKT] Am Donnerstag, 26. März
um 19.30 Uhr stellt die dänische Bestsellerautorin Anna Grue zusammen
mit Schauspieler Johannes Fast ihren
neuen Kriminalroman »Es bleibt in der
Familie« im Nordkolleg Rendsburg
vor.
In Dänemark steht Anna Grues Krimireihe auf den Bestsellerlisten.

Morgen, 20. Februar erscheint ihr vierter Band »Es bleibt in der Familie« auf
Deutsch (Atrium).
Erneut geht der kahlköpfige Ermittler
Dan Sommerdahl auf Verbrecherjagd.
Diesmal gilt es, einen Stalker zu überführen und zwei vergangene Morde
aufzuklären.
Die Veranstaltung findet im Rahmen

des Länderschwerpunktes Dänemark
statt.
Karten zu 9 Euro (6 Euro ermäßigt):
Coburg´sche Buchhandlung Rendsburg, Touristinformation Rendsburg,
Nordkolleg.
www.anna-grue.de

Dyrere at glemme
[KONTAKT] Efter 1. marts bliver det
dyrere, hvis man glemmer at aflevere
lånte materialer på bibliotekerne til
tiden, og hvis man er uheldig at få en
regning. Børn under 16 år betaler dog
fortsat ikke gebyr for hjemkaldelser.
Voksne betaler fremover 3 euro for 1.,
5 euro for 2. og 10 euro for 3. hjemkaldelse.
Tillægget for genanskaffelse, omkostninger m.m. er 15 euro + et regningsgebyr på 15 euro.
Børn under 16 år betaler ikke hjemkaldelsesgebyr men opkræves et tillæg
for genanskaffelse, omkostninger m.m.
på 15 euro + et regningsgebyr på 5
euro.

Det er altid gratis at låne og aflevere
til tiden.
Hvis biblioteket har ens aktuelle mailadresse eller mobilnummer, kan man
få en påmindelse tre dage før første
lånefrist udløber. Kan man ikke finde
sine lånte materialer, er det vigtigt,
man henvender sig til biblioteket - så
undgår man at ende med dyre regninger, idet biblioteket i en periode kan
forlænge fristen.
Lånte materialer kan forlænges to
gange, medmindre de er reserveret til
andre.
Ring, skriv eller gør det selv online på
www.dcbib.dk

SILD

Glæden var stor hos både giver og modtager. F.v. Irmgard Froeschel, Erika Henningsen, Inge Bennör og Susanne Zingel. (Foto: privat)

Overskud delt ud
[KONTAKT] Indtægterne fra fire dages
salg af gløgg, æbleskiver og hotdogs
i Vesterlands gågade før og efter jul
gav et så stort overskud, at man sidst
kunne dele to portioner på hver 1650
euro ud til hhv. seniorklubben under
SSF og til det humanitære og sociale
arbejde i Kirchengemeinde St. Severin
i Kejtum.
Overrækkelsen fandt sted i det helt
ny istandsatte forsamlingslokale i den
tyske præstegård. På vegne af teamet
bag punchboden overrakte Inge Bennör og Wolfgang Jaenke pengene til
Irmgard Froeschel og Erika Henningsen fra seniorklubben og til aftenens
værtinde Susanne Zingel, præst i

Kejtum.
Susanne Zingel og nogle af hendes
menighedsmedlemmer havde selv haft
fornøjelsen af at hjælpe til i punchboden sammen med folk fra mindretallet.
Flere af hjælperne var kommet for at
være med til overrækkelsen. Alle fik
som tak for indsatsen serveret smørrebrød og en kop kaffe.
Punchboden er populær hos øboer og
gæster. Det gav en øbo udtryk for med
følgende bemærkning: ”Kan I ikke være på gågaden to gange om måneden
hele året rundt?”
wj

RISUM-LINDHOLM

Biikebrennen 2x

SSF & SdU

Familieaktivitetsdag for alle
[KONTAKT] SSF og SdU indbyder til
stor familieaktivitetsdag lørdag den 28.
februar kl. 14.30-17.30 i Idrætshallen
i Flensborg.
Dagen starter med en legekoncert
for børnefamilier med bandet Tiger
Twang (www.tigertræning.dk)
Deltagerne fægter, danser, fanger haler og kører på hundeslæde og mere til
vilde skønne sange.
Dagen byder derudover på et fyrværkeri af forskellige aktiviteter for alle:
Hoppeborge, zorb ball, fartmåler,
wawe cykler, new age kurling, læderarbejde, ergometer-spinning, T-Shirtprint og flere spændende aktiviteter.
Der er gratis entré.
www.sdu.de

Gruppen Tiger Twang giver en legekoncert ved SSFs og SdUs familieaktivitetsdag lørdag den 28. februar i Idrætshallen i Flensborg.

[KONTAKT] Die Risum-Lindholmer
Friesenvereine laden zum Biikebrennen am Sonnabend, 21. Februar ein.
Um 19 Uhr wird in Lindholm am
Üülje Browäi das Biikefeuer von Frisia
Historica entfacht. Das Fest, zu dem
der Kröger eine stärkende Grünkohlsuppe anbietet, findet ab 20 Uhr in
der Gaststätte Fraschlönj statt.
Die Biike-Rede hält der ehemalige
Vorsitzende der Friisk Foriining, Rektor Jörgen Jensen Hahn.
Anschließend präsentiert der Rökefloose ein neues friesische Theaterstück, geschrieben von Gary Funck:
„Dil ma e pük“.
Danach gibt es Livemusik mit der

nordschleswigschen Band „Die Staatsminister“, bevor dann DJ Dirk Bork
das Zepter übernimmt.
Bereits am morgigen Freitag feiern
Schul- und Kindergartenkinder aus der
Region von 9:45 bis 11:30 gemeinsam
ihre Bjarnebiike. Ausrichter ist in diesem Jahr die Nis-Albrecht-JohannsenSchule in Lindholm.
Das Programm umfasst vor allem Gesang und mehrere friesische Theaterstücke. Bevor der friesische Festtag für
die Kinder mit dem Abbrennen einer
Mini-Biike zu Ende geht, laden Rökefloose, Friisk Foriining und der Frasche
Feriin for e Ååstermååre zu „Heedeweekne än limonaade“ ein.

TØNNING 28. FEBRUAR

Tag til tango
[KONTAKT] Der skal mindst to til
en tango. Tangueros, som spiller på
Uffe-Skolen i Tønning lørdag den 28.
februar, klokken 20:00, er fire.
Fire friske fyre, som alle kan deres instrumenter, violin, klaver, harmonika
og kontrabas.
Tangoen er sensuel og smægtende,
hvad der vel ikke er så sært, når den
nu er opfundet i glædeshusene på
havnen i Buenos Aires. Den har sikkert
været en glimrende markedsføring for
de erhvervserotikere, der levede af
søens sultne mænd.
Men det var dengang. I dag kan pæne
piger også godt danse den.
Hvis de altså kan finde en dansepart-

ner, der kan finde ud af det.
Og ellers kan man blot nøjes med at
lytte til den.
Tangoen - så argentinsk den ellers er
- har faktisk også bidraget til den nordiske sangskat.
Den svenske digter Evert Taube var
temmelig fascineret af Argentina og
pampas og gauchoer og sortøjede
skønheder på små kroer.
Hans vise Fridtjof og Carmencita om
en svensk gaucho - som cowboys hedder i Argentina - der bliver lun på kromandens datter i San Porovan, går på
en tango-melodi.
ph

