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Ugens overskrifter

JAZZ PÅ FLENSBORGHUS

Dansk fest

[KONTAKT] SSF i Egernførde arrangerer dansk fest
for medlemmer og venner.

Læs mere på KONTAKT side 2

SSW-nytår
[KONTAKT] SSW i Slesvig gennemfører sin ”nytårskaffe”, i år uden Peter Brinkmann men med Rødkål
& Sauerkraut.

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

Skatteøen
[KONTAKT] Familiemusicalen Skatteøen i Læk er et
tilløbsstykke.

Læs mere på KONTAKT side 4

Festligt nytår
[KONTAKT] SSF Flensborg By og Slagtøjsskolen er
gået sammen om en nytårskoncert i Ansgar kirke.

Læs mere på KONTAKT side 5

LEDER

Sydslesvigsk Forening

Danskundervisning
for hele familien

[KONTAKT] SSF Flensborg Amt
og Dansk Skoleforening er gået
sammen om en ny og spændende form for danskundervisning:
Far, mor og børn drager sammen til Højskolen Østersøen en
weekend i april for legende let at
lære dansk hhv. forbedre deres
danskkundskaber.
Der er tilrettelagt en del fælles aktiviteter, men der indgår i
programforløbet også deciderede
dansktimer på forskellige trin.
Temaet er forår og strand.
Tilbuddet er rørende billigt: 105
euro for 1-2 voksne plus 1 barn
over 5 år inkl. den ene voksnes
deltagelse i sprogundervisningen. Vil også voksen nr. 2 have
danskundervisning, koster det
25 euro ekstra; medbringes flere
børn koster det 20 euro pr. barn.
Har man en i forvejen dansksproget partner, vil vedkommende blive inddraget i sprogak-

tiviteterne.
Ankerkvinden bag forsøget er
fhv. skoleinspektør Charlotte
Bassler, Kobbermølle.
Det er også hende, der kan fortælle mere om weekendkurset
og frem til 1. marts tager imod
tilmelding.
Initiativet er en udløber af en
sprogdebat i SSFs og Grænseforeningens telt ved Folkemødet på
Bornholm sidste år.
Kender man nogen, der vil have
godt af et sådant weekenddanskkursus men ikke har kendskab til denne enestående mulighed, er man yderst velkommen
til at videregive oplysningerne
om dette aldeles geniale initiativ
plus den tysksprogede omtale på
KONTAKTside 3.
Bliver weekenden en succes, forsøges kurset gentaget.
SYDSLESVIGSK FORENING

KutiMangoes 30. januar på Flensborghus.

Mød The KutiMangoes
[KONTAKT] Fredag den 30. januar
kl. 20 bliver der atter jazz på Flensborghus i Flensborg; denne gang med
nogle af den danske afro- og jazzscenes mest spændende, unge navne,
The KutiMangoes.
De leverer ren, utæmmet energi i et til
tider hæsblæsende tempo, men også
vidunderligt smukke og bevægende
temaer. Fokus er på groovet, og selv
betegner bandet deres stil som universel feelgood-musik med enkle og
iørefaldende temaer, der er med til at
give publikum en kæmpe vitaminind-

sprøjtning.
Inspireret af Fela Kuti, Charles Mingus
og Ornette Coleman spiller The KutiMangoes deres helt egen miks af afrobeat, elektrisk jazz, soul og blues.
Gruppens album ”Afro-Fire” modtog
i efteråret 2014 prisen som bedste
worldmusic-album ved uddelingen af
de danske grammy-priser.
Musikerne er: Gustav Rasmussen, basun/guitar - Michael Blicher, saxofon
- Aske Drasbæk, saxofon - Johannes
Buhl, klaver - Morten Ærø, slagtøj - og
Casper Mikkelsen, percussion.

Billetter: ssf-billetten.de, +49 461
14408 125, SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter Flensborg,
Nikolaistr.7 og ved indgangen.
Arrangør er Sydslesvigsk Forening &
Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger.
Flere koncertdatoer med The KutiMangoes i Slesvig-Holsten: 28.1.
20:00 Kulturforum, Kiel, og 29.1.
21:00 CVJM, Lübeck. Billetter til de
koncerter: www.eins31.de, Reservix
hhv. CTS-Eventim.

UDKOMMER SNART

Den nye SSW-bogs omslag.

Ny SSW-bog på trapperne
[KONTAKT] Studieafdelingen for Sydslesvig har sammen med forfatterne
Jørgen Kühl og Martin Klatt udgivet
en bog om SSWs historie ”Det danske
mindretals politiske historie 19452014”.
Bogen er en fremskrivning af tidligere
bøger om SSW, som forfatterne har
skrevet. Forfatterne analyser den politiske udvikling af SSW og det danske
mindretal fra efterkrigstiden op til regeringsdeltagelsen i vore dage.

Det nye i bogen er de mange skelsættende begivenheder i SSWs og dermed mindretallets historie fra 2005.
Her tænkes blandt andet på Heide
Simonis fald i 2005, mindretalskrisen i
2010, Simon Fabers sejr ved overborgmestervalget i Flensborg i 2010, SSWs
regeringsdeltagelse i 2012 og klagerne
mod SSWs fritagelse for spærregrænsen i 2013.
Sydslesvigudvalget har finansieret bogen, og Flensborg Avis har trykt den.

Bogen bliver snarest muligt fordelt til
alle danske sekretariater i Sydslesvig og
kan fås ved henvendelse til dem.
Bogen kan også rekvireres ved henvendelse til SSWs landssekretariat.
Bogen er gratis.
Bogen bliver også fordelt i Danmark
via Grænseforeningens kontakter samt
stilles til rådighed til undervisning i de
danske skoler i Sydslesvig.
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OKSBØL FORSAMLINGSHUS

Helstegt pattegris og jazz
[KONTAKT] SSF Munkbrarup-Ves
inviterer til nytårsfest i Oksbøl Forsamlingshus lørdag den 7. februar kl.
12. Der serveres helstegt pattegris, og
bandet New and Blue fra Odense spiller jazz.
Alle interesserede er hjertelig velkom-

EGERNFØRDE SSF

men til nogle hyggelige timer. Indbudt
er også vennerne fra Kolding Grænseforening.
Tilmelding inden 30. januar til bestyrer
Niels Wolfsdorf på tlf. 04631 8268.
Deltagelse koster 10 euro pr. person
inkl. drikkevarer.

JARUPLUND

Dansk fest for alle
[KONTAKT] Egernførde SSF indbyder
til ”dansk fest” lørdag den 7. februar
kl. 19 med suppe, steg og is på god
dansk manér.
Desuden byder aftenen på program
for enhver smag og alder. Der bliver
røverbanko, stor tombola og musik til
dans. Senere på aftenen underholder
bugtaler Sven-Ulf, så man kommer bestemt ikke til at kede sig. Drikkevarer
kan købes til rimelige priser, medbrag-

te drikkevarer må ikke nydes i huset.
Tilmelding senest den 2. februar på
sekretariatet, tlf. 04351-2527. Benyt
telefonsvareren, når du ringer udenfor
åbningstiderne.
Medlemspris: 15 euro; unge og studerende: 12 euro, ikke-medlemmer 22
euro.
Bestyrelsen glæder sig til en hyggelig
aften sammen med medlemmerne og
deres venner.

LOLLAND-FALSTER-TUR
Bestyrelsen arbejder på en ny firedagstur, denne gang til Lolland-Falster i
dagene 24.-27. september.
Priser for medlemmer, gæster og afgangstider meddeles senere.
Men distriktsformand Fred Witt anbefaler interesserede at reservere datoerne i deres kalender allerede nu.

DER HAFEN GEHÖRT ALLEN

Zugang für alle gefordert
Træskærerarbejdet og foran: Maria og Siegfried Fuhrmann med Lasse. (Foto: privat)

Historien bag
[KONTAKT] Efter overdragelsen af
kirkeskibet til Jaruplund danske kirke
vistes her på KONTAKT et foto med
bl.a. noget træskærerarbejde.
Et medlem gør i den forbindelse
opmærksom på, at der til træskærerarbejdet, lavet af Sigfred Fuhrmann,
hører en sød historie, som er gengivet
i menighedens jubilæumsbog 2002,
hvor menigheden havde 75 års jubilærum. Den korte udgave kommer her:
Mens Chr. Karstoft med familie var på

ferie i Finland i 1976, fik årets brudepar Maria og Siegfried Fuhrmann lov
til at låne præsteboligen for at holde
øje med den. Her lavede Sigfried en
kopi i miniformat af kristusfiguren fra
den store Jellingesten.
Den fik Karstofts som gave, da de kom
hjem. Og det igen gav Karstoft den idé
at bede Sigfried Fuhrmann lave den i
stor størrelse til den dengang næsten
færdige danske kirke.
Og det gjorde han.

Ugen
der kommer

[KONTAKT] Auf dem Neujahrsempfang der Stadt Flensburg bat die SSWRatsfraktion die Besucher um ihre
Meinung zum Hafen.
SSW-Fraktionsvorsitzende Susanne
Schäfer Quäck: „Ich war wirklich
überrascht über den großen Zuspruch.
Die Fragebögen wurden uns regelrecht aus der Hand gerissen. Man
merkt eben, dass den Flensburgern ihr
Hafen am Herzen liegt.
Unter der Überschrift „Der Hafen in
Flensburg wird sich weiter verändern.
Wie sehen Sie das?“ ging es unter
anderem um die Frage, ob Flensburg
einen Wirtschaftshafen haben sollte.
Schäfer-Quäck: „Die Antworten sind

natürlich nicht repräsentativ, aber
für uns eine gute Grundlage. Für die
Arbeit der SSW-Fraktion ist das sozusagen ein guter Rückenwind, wenn
fast alle Befragten mehr öffentliche
Toiletten am Hafen, einen Fahrradweg
rund um die Förde und den Erhalt des
Wirtschaftshafen bejahen. So ähnlich
hatten wir das aber auch erwartet.“
Allerdings gab es doch eine kleine
Überraschung.
Susanne Schäfer-Quäck: „Bei 85 Fragebögen der 87 Fragebögen wurde
angekreuzt: ‚Ich möchte, dass der Zugang zum Wasser öffentlich bleibt.‘
Dieses Votum ist überdeutlich.
Hier sehe ich die Flensburger Stadtpo-

litik besonders in der Pflicht. Projektentwicklungen am Hafen unterstützt
der SSW natürlich weiterhin, aber wir
werden verhindern, dass die Förde dabei abgesperrt wird. Schließlich gehört
der Hafen allen.“
Auf dem Fragebogen gab es außerdem
die Möglichkeit, Ideen und Konzepte
zur Hafenspitze zu notieren.
Schäfer-Quäck: „Der vernachlässigte
Zustand wurde bemängelt. Diesem
Mangel ist sicherlich leicht beizukommen. Worüber wir uns allerdings dringend Gedanken machen müssen, ist
die Frage, wie das Bellevue wieder auf
die Beine kommt.“

ISTED-JYDBÆK SSF

23.
Ældreklubben Flensborg-Duborg : Hygge med æbleskiver, gløgg og kaffe i Toosbüygade
7 kl. 14.30
Flensborg SSF- og SSW-distrikt Engelsby: Madlavning for rigtige mænd på Jens JessenSkolen kl. 19-22
Lyksborg UF: Fredagsklub på skolen kl. 18.30
Slesvig SSF-distrikt Holm Skt. Jørgen: Lotto på Slesvighus kl. 19.30
24.
SdU, Vesterland UIF, Sild Danske Børnehave og Vesterland Danske Skole: Familiedans
på skolen kl. 15-17
Det Sydslesvigske Samråd: Sydslesvigkonference på Jaruplund Højskole 14.30
SdU: Indefodboldturnering for mikropuslinge, puslinge A- og B-runde, miniput B-runde
lilleput B-runde og drenge B-finalerunde i Træningshallen, Slesvig
Det Lille Teater Flensborg: ”Gummi Tarzan” i Hjemmet, Mariegade 20, kl. 16
SSF-distrikt Medelby/Vesby: Nytårsmøde i museet i Jardelund
SSW Slesvig by: Nytårskaffe med ”Rødkål & Sauerkraut” på Slesvighus kl. 14.30
26.
Det Lille Teater Flensborg: Teatergaleasen fra Højer opfører ”Slutspil” i Hjemmet, Mariegade 20, kl. 19.30
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark: Hyggeaften på skolen kl. 19.30
SSF Hatsted distrikt: Fællesspisning i forsamlingshuset kl. 19.30
SSF Hatsted distrikt Generalforsamlinger for SSF og SSW i forsamlingshuset kl. 19.30
SSF-distrikt Skt. Peter-Ording: Højtlæseaften i Klitskolen kl. 19.30-21
SSW-distrikt Sønderbrarup: Generalforsamlinger på skolen kl. 19
27.
SSF: Hovedstyrelsesmøde på Flensborghus kl. 19
Det Lille Teater Flensborg: Teatergaleasen fra Højer opfører ”Slutspil” i Hjemmet, Mariegade 20, kl. 19.30
SSF- og SSW-distrikt Velt/Follervig: Generalforsamlinger i Op de Burg kl. 20
Slesvig SSF-distrikt Frederiksberg: Generalforsamling i mødelokalet Mansteinstr. 9 kl. 19
SSF-distrikt Dannevirke: Generalforsamling på Danevirkegården kl. 19.30
28.
SSF: Folketeatret opfører familiemusicalen ”Skatteøen” i Nordfrieslandhalle, Læk
SSF-distrikt Tarp/Jerrishøj: Bus til ”Skatteøen” i Læk kl. 16.30
Vanderup Kvindeforening: Madlavning på skolen kl. 19
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset k. 19
Slesvig SSF-distrikt Holm Skt. Jørgen: Spil på Slesvighus kl. 14
29.
SSFs Humanitære Udvalg: Seniordans med Signe Andersen på Flensborghus kl. 14.30
SSF, SdU og Volksbad: Koncert med NovemberDecember i Volksbad, Flensborg kl. 21
SSF Store Solt distrikt: Hygge med kaffe, kage og lidt snak + besøg af bogbussen i forsamlingshuset kl. 15
Lyksborg menighed: familiegudstjeneste og fællesspisning i kirken kl. 17
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Fra mødet i december - inden hadegaverne blev fordelt. (Foto: privat)

Fra året der svandt
[KONTAKT] Sidst i oktober afholdt vi
vores årlige efterårs- og julebasar.
Vi åbnede kl. 9, men allerede klokken 8 var tre medlemmer til stede for
at ordne det sidste, koge kaffe, stille
frem, tænde stearinlys. Vi havde igen
mange flotte ting til salg. Nogle ting
var der så megen rift om, at vi slet
ikke nåede at tage et billeder af dem.
I løbet af kun to timer var så mange af
tingene solgt, specielt de store, at det
så ud, som om vi var udsolgt.
Der var så få ting tilbage, at det næsten var pinligt at holde åbent endnu.
Også i år kom vore trofaste venner fra
nabodistrikterne og fra Flensborg. Tak
fordi I altid har lyst til at være med.
Tak til Bøglund SSF-distrikt og tak til
Erik Jensen og hustru, der møder op til
hver basar.
Alt i alt har der nok været 700 mennesker, så huset var fyldt hele tiden.
Ind imellem var der så megen rift om

padserne, at folk knap nok turde stå
op af frygt for, at deres pladser var
optaget, når de vendte tilbage. Nogle
blev nødt til at stå op med deres kaffe/
gløgg og kage.
Alle vore kager blev solgt, men så
måtte folk ty til vafler og pølser.
Det var helt vildt den dag.
TAK
En ekstra stor tak til Horst og Angelika Kohrt, der blev hele dagen og
solgte vores ting. En tak også til vores
formand, der blev indtil en time før
lukning, selvom det var hendes fødselsdag.
Lige inden vores basar havde Karin og
Boy Urban besluttet sig for at trække
sig ud af det aktive foreningsliv. En
stort tak til jer. Igennem mange år har
I været med i arbejdet, både håndværksmæssigt og som kasserer hhv.
formand. I har altid været flittige, også

derhjemme og kom med mange nye
ideer. Jeg er taknemmelig for, at I
lovede, at vi fortsat må trække på jer,
men at aftenmøderne simpelthen bliver for stressede for jer.
Tak for alt. Vi kommer til at savne jer.
SJOVT
Den 5 december mødtes vi til vores
julefest. Denne gang hos grækeren,
hvor vi hyggede os med god mad. 11
medlemmer deltog i festen. Traditionen tro spillede vi julklap med hadegaver. Vi havde det så sjovt sammen,
at alle andre gæster ikke kunne lade
være med at kigge nysgerrigt over til
os.
Kære medlemmer, tak for jeres indsats
i 2014. I har godt nok været flittige.
Jeg glæder mig til et gensyn i 2015.
Nadine Schmidt
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BREDSTED SSF

FAMILIE-DANSKKURSUS

Lerne Dänisch in Dänemark
zusammen mit deinen Kindern

Reimer Stollberg - en af de ny i bestyrelsen i Bredsted. (Fotos: Peter Hansen)

Henry Bohm var allerede fungerende
formand. Nu er han valgt til posten.

Jeanette Huy har holdt to års pause
fra distriktsarbejdet, men er nu tilbage
som næstformand.

Måtte udvide bestyrelsen
[KONTAKT] - Vi er et levende mindretal, sagde Henry Bohm, da han den
15. holdt beretning på generalforsamingen i SSF Bredsted og omegn.
Forsamlingen beviste siden, at han har
ret i det. Interessen for at være aktivt
med i arbejdet er nemlig så stort i
Bredsted, at man valgte at udvide bestyrelsen fra syv til ni medlemmer.
Det gav plads til nyvalg af Reimer
Stollberg og Sandra Leibecke som bi-

siddere. Ketel Lorenzen, Maren Sörensen, Arngard Janiesch og Silke Ingwersen blev alle genvalgt som bisiddere.
På formands- og næstformandsposten
var der derimod udskiftninger.
Den hidtidige formand, Charlotte
Grau, er flyttet til Als og stillede ikke
op igen. Det gjorde Henry Bohm, som
blev valgt.
Henry Bohm har allerede i nogen tid
varetaget hvervet, da han var næstfor-

mand.
Den post står ikke turmæssigt til valg i
år, men da Henry Bohm blev valgt til
formandsposten, blev den ledig, og så
måtte der holdes suppleringsvalg.
Den nye næstformand er Jeanette
Huy, der er godt kendt med arbejdet,
idet hun tidligere har været formand
for distriktet.
ph

[KONTAKT] Vom 18. April 8.30 Uhr
bis 19. April 17 Uhr bietet Sydslesvigsk
Forening (SSF) for Flensborg amt in
Zusammenarbeit mit Dansk Skoleforening for Sydslesvig einen Sprachkurs
für die ganze Familie in Aabenraa
an - ein Wochenende mit der Familie an der Højskolen Østersøen, wo
man spielerisch die dänische Sprache
erlernen kann - zusammen mit den
Kindern.
Den Schwerpunkt bilden Wortübungen zum Thema Frühling und Strand.
Verteilt über beide Tage werden
für die Erwachsenen 10 Stunden
Sprachunterricht in verschiedenen
Schwierigkeitsgraden angeboten. Dänischsprechende Partner sind ebenfalls willkommen und werden in die
Sprachaktivitäten eingebunden.
Højskolen Østersøen liegt direkt an

der Förde. Alle Zimmer haben eigenes
Bad mit WC. Das Essen ist hochwertig
und wird frisch zubereitet.
Der Preis für SSF-Mitglieder beträgt
105 Euro pro Familie. Der Preis gilt für
1-2 Erwachsene und 1 Kind (ab 5 Jahre) und berechtigt 1 Erwachsenen zur
Teilnahme am Unterricht.
Die Teilnahme des 2. Erwachsenen
am Unterricht kann für 25 Euro dazu
gebucht werden. Die Teilnahmegebühr für jedes weitere Kind beträgt 20
Euro.
Im Preis inbegriffen sind alle Mahlzeiten, Bettwäsche für die Erwachsenen
und Handtücher.
Anmeldung und weitere Informationen bei Charlotte Bassler, Tel. 0163
6959 835, E-Mail: chbassler@gmail.
com - bis 1. März.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

FOLKEHJEM AABENRAA

Husk afstemningsfesten
[KONTAKT] Tirsdag den 10. februar
kl. 19.30 indbyder Sprogforeningen
til afstemningsfest på Folkehjem i
Aabenraa. Aftenens festtaler er fhv.
museumsinspektør Inge Adriansen,
Sønderborg Slot, med emnet: Folkeaf-

stemninger i 1920-21.
Der vil være musikalsk indslag, ligesom Højskolesangbogen naturligvis
vil komme i brug, oplyser formanden
Frode Sørensen.

UCI-BIOGRAFEN

Thriller på dansk

DET LILLE TEATER FLENSBORG

[KONTAKT] UCI-biografen ved ZOB i
Flensborg viser tirsdag den 27. januar
kl. 19.40 den danske thriller Fasandræberne (efter Jussi Adler Olsen) i
Mikkel Nørgaards instruktion med
dansk tale og tyske undertekster.

De medvirkende er bl.a. Nikolaj Lie
Kaas, Fares Fares, Pilou Asbæk, David
Dencik, Danica Curic, Johanne Louise
Schmidt, Beate Bille og Peter Christoffersen.

BIBLIOTEKERNE

Månedens bedste bøger
[KONTAKT] Den mørke tid lægger
særligt op til at læse gode bøger i yndlingsstolen. Men hvilke nye bøger er
der kommet?
Torsdag den 29. januar kan du hente
inspiration og samtidig låne nogle af
de bøger, som biblioteket har valgt til
”Månedens bedste bøger”. Bøgerne
præsenteres i Husum, Slesvig og Flensborg: På Husum Bibliotek kl. 10.30
med bibliotekar Rita Jakobsen, på
Slesvig Bibliotek kl. 16 med bibliotekar
Carsten Reyhé, og på Flensborg Biblio-

tek kl. 16 med bibliotekar Karl Fischer.
Efter præsentationen af de nye bøger
i Flensborg fortæller Nadin Haddad
Vinter, hvordan det var at komme
fra København til Sydslesvig. Nadin
er bibliotekar og har været vikar på
Flensborg Bibliotek i seks måneder,
mens nogle fra biblioteket har været
i virksomhedspraktik på biblioteker i
Danmark, hvor de blandt andet har
fortalt om mindretallet og samtidig oplevet et andet bibliotek.
LL

SSFs HOVEDSTYRELSE

Åbent møde

[KONTAKT] SSFs Hovedstyrelse er
indkaldt til åbent møde (undtagen sidste dagsordenspunkt) tirsdag den 27.
januar kl. 19 på Flensborghus, Nørregade/ Norderstr. 76 i Flensborg.
Dagsorden:
1. Spørgetid for medlemmer af foreningen
2. Mødet åbnes
3. Valg af dirigent

Fra Beckett-forestillingen Slutspil. (Foto: Teatergaleasen)

Becketts ”Slutspil”
[KONTAKT] Det Lille Teater Flensborg
byder i slutningen af januar på sæsonens første gæsteforestilling: Samuel
Becketts nok mest kendte drama
”Slutspil”.
Becketts absurde univers og dialog er
skræmmende præcis, poetisk og fuld
af kulsort humor, og dette absurde
skuespil spilles mandag den 26. og
tirsdag den 27. januar, begge dage kl.
19:30 på Hjemmet i Mariegade 20.
Scenen, der står bag denne produktion, er Teatergaleasen fra Højer, som
er en del af Sønderjysk Forsøgsscene.
Forestillingen udspiller sig i en nøgent
rum, efter at en form for apokalyptisk
katastrofe har fundet sted. Her lever
den tyranniske, tidligere magtfulde
Hamm i total isolation med sin slidte

tjener Clow og sine gamle forældre
Nell og Nagg. Uden for deres tilflugtssted smuldrer verden væk, og de er
måske de eneste mennesker tilbage på
Jorden.
Hamm er både blind og lam. Nell og
Nagg har mistet deres ben og bor i
hver sin skraldespand. Clow udøver,
til trods for sit dårligt syn og sine stive
ben, funktionen som visuel tolk og
kommanderes rundt som en del af
den daglige rutine.
Ingen af dem kommer nogen vegne,
men hvor skal man også bevæge sig
hen, og hvad skal man tale om, når
der tilsyneladende ikke er noget liv
foran én, men kun bagved én? Et håbløst univers med håbløse mennesker.
Slutspil udforsker forgængeligheden

4. Protokollen fra den 25. november
2014
5. Fastlæggelse af den endelige dagsorden
6. Formandens beretning
7. Nyt fra SSFs udvalg
8. Orientering om SSFs kontaktarbejde
på Christiansborg
9. Eventuelt
10. Lukket møde

SSW-”NYTÅRSKAFFE”

Musikalische Satire
og meningsløsheden ved tilværelsen.
Heri kan der ses mange ligheder til det
senmoderne samfund, vi lever i dag.
Nutidens samfund er på mange måder
præget af usikkerhed, af konstant forandring, af slutning og begyndelse.
Det kan være svært at finde mening i
en verden, der er underkastet uophørlig forandring, mens det kræves af os,
at vi skal kunne navigere i denne kontinuerlige ødelæggelse og fornyelse.
Beckett pirker til de store eksistentielle
spørgsmål. Han svarer på intet, men
starter dialogen.
Billetter fås via 0461-144080 hhv.
silke@sdu.de eller ved indgangen.
www.detlilleteater.de
www.facebook.com/dltflensborg

[KONTAKT] Sprachliche Akrobatik
ist angesagt, wenn Eberhard von
Oettingen und Dirk-Uwe Wendrich am Sonnabend, dem 24. Januar, nach Schleswig kommen. Anlass
ist das traditionell gemütliche Neujahrstreffen des SSW-Ortsvereins
ab 14.30 Uhr im Slesvighus, auch
als SSW-”Nytårskaffe” bekannt.
Das Fensburger Duo mit dem Namen »Rødkål & Sauerkraut« bietet
musikalisch untermalte Satire. Beide stellen beispielsweise die Frage,
ob Wackelpudding überhaupt auf
Dänisch bestellt werden kann.
Neben den Übersetzungsproblemen geht das Duo auch auf spezielle Schleswiger Themen ein.
»Rødkål & Sauerkraut« steht in der

dänischen Minderheit für dänischdeutsche Unterhaltung vom Feinsten. Schlagfertig und tiefgründig,
lustig und informativ - Satire mit
Hygge-Garantie ist angesagt.
Die Scheswiger Neujahrstreffen
- als SSW-Nytårskaffe mit Peter
Brinkmann als Achorman berühmtberüchtigt - finden seit über 25
Jahren im Januar statt und klingen
wie immer bei Kaffee und Kuchen
sowie einem dänischen Schnaps
aus.
Die Mitglieder von SSW-Ratsfraktion und -Stadtverbandsvorstand
stehen als Gesprächspartner zur
Verfügung; Peter Brinkmann krankheitsbedingt diesmal nicht.
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HUSUM SSF

Nyt ansigt i bestyrelsen
[KONTAKT] Helmuth Hansen blev
nyvalgt til bestyrelsen, da Sydslesvigsk
Forenings distrikt Husum holdt generalforsamling den 19. januar.
Helmuth Hansen begyndte for et års
tid siden på et danskkursus, SSF arrangerede og tog straks konsekvensen og
meldte sig ind i SSF, hvor han hurtigt
blev en af dem, der altid giver en hånd
med, når aktiviteterne skal forberedes
og gennemføres.
Nyvalgt blev også suppleant Karsten
Busch.
Formand Daniela Caspersen og tre
bisiddere, Hans Heinrich Pauly, Nina
Mau-Jensen og Birgit Raab blev genvalgt. Sidstnævnte måtte dog råbes op
i køkkenet for at få hendes tilsagn om
at lade sig vælge. Birgit Raab var - flittig som hun er - gået i gang med at
vaske op efter de grønkål, man fortærede inden mødet.
Formanden kunne berette om endnu
et aktivt år, hvor man blandt andet har

fastholdt traditionen med at tage på
endags-udflugter lige nord for grænsen. De plejer at ske i samarbejde
med den stedlige grænseforening,
men da man i 2014 skulle på vandring

i noget af det tætteste, Danmark kommer på en urskov, valgte man i stedet
at bede Danmarks Naturfredningsforening om hjælp.
ph

Daniela Caspersen byder Helmuth
Hansen velkommen til arbejdet. (Foto:
Peter Hansen)
Efter koncerten i Flensborg drager NovemberDecember videre gennem Tyskland
og Schweiz.

Folk-pop i Volksbad
[KONTAKT] SSF, SdU og Volksbad
i Flensborg inviterer til koncert med
folk-pop-bandet NovemberDecember
torsdag den 29. januar kl. 21 i Volksbad. Med deres empatiske og overbevisende folk-pop har NovemberDecember allerede vakt en del interesse
i Danmark.
Også hos os kører singlen „Save Yourself“ op og ned i radioen og leverer en
lille forsmag på debutalbummet ‚From
the Swing into the Deep’, som i disse
uger udkommer i Tyskland.
På CDen viser NovemberDecember,
hvordan man på en god måde kombinerer sangskrivning fra starten af
70erne med den melankolske skandinaviske vibe. Hurtig og melankolsk på
samme tid kaster bandet med stærke
harmonier, hvirvlende guitar-fingerpickings og slagtøjsudbrud omkring sig

– og minder derved om neo-folkens
giganter som Fleet Foxes eller The Lumineers.
Tematisk drejer det nye album omkring en rejse til ukendte himmelstrøg
og vejen tilbage – ifølge den klassiske
eventyrstruktur. Peter Sejr (sang, bas)
og Steffen Lundtofts (sang, perkussion)
fælles sangskrivning giver sangene en
næsten dialogisk kvalitet. Ved hjælp
af skiftende leadvocals åbnes der op
for altid nye fortælleperspektiver og
stemningsændring. Musikerne: Peter Sejr (sang/ bas), Steffen Lundtoft
(sang/ perk./ guitar), Casper Simonsen
(slagtøj/ sang), Esben Inglev (guitar/
mandolin/ klaver/ sang), og Mikael Sort
(guitar/ pedal steel/ mandolin/ sang).
Der opkræves ingen entré, men efter
koncerten sendes der en hat rundt til
pengegaver.

FREDERIKSSTAD SSF

Familievenlig
generalforsamling
[KONTAKT] Sydslesvigsk Forenings
distrikt Frederiksstad tilbyder i år aktiviteter for børnene, mens de voksne
er til generalforsamling tirsdag den 3.
februar.
Allerede fra klokken 17 byder distriktet på familevenlig spisning, som det
hedder i indkaldelsen. Selve mødet
begynder klokken 18. Begge dele er to
timer tidligere end man plejer, og bestyrelsen har besluttet ændringen i håb

om at få flere fra forældregenerationen
til at deltage i mødet.
Når det går i gang klokken 18, viser distriktet film for de små i lokalet ved siden af, så forældre ikke behøver sætte
sig i udgifter til børnepasning eller lade
den ene blive hjemme.
Generalforsamlingen holdes i Paludanushuset.
ph

SKATTEØEN I LÆK

Hæsblæsende familiemusical
[KONTAKT] Onsdag den 28. januar
kl. 18 indbyder SSF og Folketeatret på
familiemusicalen Skatteøen i Nordfrieslandhalle i Læk.
Det er et hæsblæsende eventyr fra de
store have dramatiseret af Preben Harris frit efter Robert Louis Stevensons
roman og med Sebastians musik og
sangtekster.
I 1745 ankommer den gamle sørøverkaptajn Bill Bones til kroen Admiral
Benbow med en mystisk rejsekiste.
Kroen drives af Mrs. Hawkins. Hendes
søn Jim finder et skattekort i kaptajnens gemmer, og eventyret kan begynde. Kaptajn Flints gemte skat skal
findes, og sammen med doktor Livesey og godsejer Trelawney tager Jim
af sted på det gode skib Hispaniola.
Med som besætning er en flok farlige
pirater og deres anfører John Silver –
forklædt som skibskok. Et spændende
kapløb om skatten er sat i gang.
Årets familiemusical Skatteøen fik urpremiere på Folketeatret i 1986 og har
siden spillet over 700 gange. Med Sebastians kendte og populære sange er
Skatteøen blevet alle tiders folkekære
familiemusical. Alle mellem 6 og 100
kan synge med på sange som Fuld af
nattens stjerner, Ostesangen, Hisponiola, Femten mand på en død mands

kiste, og Den flyvende hollænder.
Publikum kan igen opleve Lars Bom i
sin glansrolle som den etbenede pirat
John Silver, omgivet af hele Skatteøens
brogede og fantasifulde persongalleri
samt en talende papegøje; alt i Terry
Parsons fantastiske scenografi.
Udover Lars Bom står Kirsten Price,
Torbjørn Hummel, Gerard Carey Bidstrup, Rasmus Haxen, Troells Toya,
Emil Birk Hartmann, Niels Weyde,
Albert Bendixen, Søren Poppel, Peter
Pilegaard, Jeff Mikki Schjerlund, Jesper
Paasch, Bjarne Antonisen og Stine
Henriksen på scenen.

Varighed: 2 1/2 time inkl. pause
www.folketeatret.dk
TAG BUSSEN FRA TARP
SSF-distriktet Tarp-Jerrishøj indsætter
bus til familiemusicalen. Afgang fra
svømmebadet i Tarp kl.16.30 og forventet hjemkomst kl. 21.30.
Billetter inkl. bus for 4 euro (voksne)
og 2 euro (børn) købes hos Lene Neuffer i SFOen på Trene-Skolen alle hverdage kl. 11.00-15.30 eller bestilles på
04638 898 497.
Medlemmer fra andre distrikter er
også velkomne.

Scenefoto fra familiemusicalen Skatteøen - i Læk næste uge onsdag. (Foto:
Gudmund Thai)

CHRISTIANSLYSTMØDET 2015

Når virkeligheden trænger sig på
[KONTAKT] Christianslystmødet fra fredag den 20. marts
17.00 til lørdag den 21. marts
kl. 16 handler om kristendom,
magt og politik i anledning af
75-året for Danmarks besættelse, om hvordan kristendom
og kultur påvirker hinanden.
Mødet arrangeres hvert år af
Dansk Kirke i Sydslesvig på
Christianslyst i Notfelt ved
Sønder Brarup og er åbent for
alle. Det er kort fortalt et par
hyggelige dage med god mad
og højskolestemning, hvor man
bliver klogere i godt selskab.

PROGRAM
Christianslystmødet 2015 falder
i 75-året for den tyske besættelse af Danmark, og man vil
mindes dette ved at se på forholdet mellem kristendom og
politik. Kristendommen, som
man finder den i dens lutherske
udformning i Danmark og Sydslesvig. Politik i dens ekstreme
udformning som krig og militær
besættelse.
Kirkehistoriker Martin
Schwartz-Lausen (20.3. 19.30)
fortæller om Folkekirken under
besættelsen, tidl. leder af Stu-

dieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek, Lars N. Henningsen (21.3. 9.30) fortæller om
Dansk Kirke i Sydslesvig under
krigen, mens professor i etik og
religionsfilosofi Svend Andersen
(21.3. 13.30) slutter af med
at redegøre for det generelle
forhold mellem demokrati og
luthersk kristendom i Danmark
og Tyskland.

Forplejning og overnatning på
enkeltværelse 80 euro.
Deltagelse fredag, inkl. middag
(kl. 18) 30 euro.
Deltagelse lørdag, inkl. frokost
(kl. 12) 34 euro.
Deltagelse i enkeltforedrag 10
euro.
Leje af sengetøj 10 euro, når
ikke man selv medbringer sengetøj og håndklæder.

PRISER
Forplejning og overnatning på
dobbeltværelse 70 euro pr.
person.

TILMELDING
Tilmelding sker hos Mattias
Skærved, Herrengraben 3,
25832 Tønning, skaerved@

kirken.de.

mødet.

BETALING
Betaling for kursus, overnatning
osv. overføres ved tilmelding.
Der betales med tydelig angivelse af navn(e) hos NOSPA
Christianslystmoede, IBAN:
DE66 2175 0000 0164 4537
06, BIC: NOLADE21NOS.

YDERLIGERE OPLYSNINGER
på http://www.dks-folkekirken.
dk/foredrag/ samt hos Christianslyst-udvalget: Mattias
Skærved, tlf. 04861 453, Finn
Egeris, tlf. 0461 25299, Henriette Gosvig Knudsen, tlf. 04662
2443, og Ruben Fønsbo, tlf.
04631 7179.
Kurset modtager støtte fra Sydslesvigsk Oplysningsforbund
SOF.

TILSKUD
Medlemmer af en dansk menighed i Sydslesvig kan søge
om tilskud til mødedeltagelse
hos eget menighedsråd inden
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SDU - BAD CAMP

I ANSGAR KIRKE

Disse friske unge nød en tidligere gennemført bad camp. (Foto: Alexander Rambow)

Fjer på hjernen?
[KONTAKT] Har du fjer på hjernen og
lyst til en sjov og aktiv weekend?
Du er fyldt 10 år og ikke ældre end
13?
Så er du velkommen på SdUs ”bad
camp” 7.-8. marts i Træningshallen i
Slesvig.
Campen henvender sig både til dig,
som er øvet, men også til dig, som aldrig har spillet badminton før.
Du får en aktiv weekend med masser
af badminton, masser af fællesskab,
nye badminton-færdigheder, et væld

af sjove oplevelser og udfordringer.
Og bedst af alt: Der er fortsat ledige
pladser.
Lejrledere er Niklas Walter (HKUF),
Alexander Rambow (Sporskifte UF),
instruktører Sven Erik Lork (SIF),
Mandy Werl (Sporskifte UF) og Julia
Warnke (HKUF).
Man medbringer ud over sit eget
sportstøj et liggeunderlag og en sovepose.
Og så koster hele herligheden kun 35
euro inkl. overnatning fra lørdag til

søndag med forplejning, en ny T-shirt
og en drikkedunk.
Der ydes 10 euro rabat for efterfølgende søskende.
Efter tilmeldingsfristens udløb (6. februar) udsendes et deltagerbrev samt
en faktura i euro.
Tilmelding online på www.dgi.
dk/201514104001.
Er der brug for hjælp og yderligere
oplysninger, kontakt Christel Bonde
(0461-14408 217) på SdUs kontor.

SDU-AMATØRUDSTILLING

For børn og unge
[KONTAKT] SdU inviterer alle børn i
alderen 8-16 år til at deltage i en amatørudstilling 5.-26. marts på Flensborg
Bibliotek.
Du må deltage med højst tre ting, men
teknik og materiale vælger du selv.
Alt skal være forsynet med navn, alder,
adresse og telefonnummer.
Og billeder skal være gjort klar til ophængning.
Indlevering finder sted mandag den 2.

marts kl. 17-19 i Flensborg Biblioteks
udstillingssal i Nørregade/ Norderstrasse 59 i Flensborg.
Ferniseringen/ åbningen er fastlagt til
torsdag den 5. marts kl. 19.
Og afhentningen er så planlagt til fredag den 27. marts kl. 17-19.
Så det er bare med at komme i gang
NU.
www.SdU.de

Festlig nytårskoncert
[KONTAKT] Ansgar Kirke i Flensborg
Nord danner søndag den 8. februar kl.
15 rammen om en festlig nytårskoncert, som den flensborgske Musikskole
Schreiber/ Slagtøjsskolen og SSF Flensborg by indbyder til.
At musikskolen har udvidet sit undervisningstilbud til - ved siden af marimba og percussion - også at omfatte
sang og klaver sætter sit præg på programmets alsidighed den søndag, lover
Holger Schreiber.
Der spilles klassisk og moderne musik,
og naturligvis medvirker også denne
gang Marimba Steelband med dets
musikalske fyrværkeri.
Der opkræves en entre på 5 euro.
TANGO
Lørdag den 14. februar kl. 19.30 inviterer Musikskolen Schreiber, den
professionelle hamborgske tango-duo

Duo Diagonal, Yoga-Tango fra Sørup
og SSF Flensborg by til ekstraordinær
tangoaften (”Tango Amor”) i Idrætshallen.
Her bliver der udover et interessant
sceneshow tango-præsentation ved
anerkendte tango-par fra regionen, diskotek samt tango-dans for enhver.
Den kulinariske side af aftenens program varetages af Idrætshallens restauration.
Entreen er sat til 20 euro i forsalg (tlf.
0461 182 227 hhv. 04635 292 382
eller 0461 14408 125) og 22 euro ved
indgangen.
Musikskolen Schreiber har igennem et
års tid med succes arrangeret tangoaftener på fredage fra kl. 17 i sit Tango
Café Live på Holm 18 i Flensborg.
Også her er alle velkomne - om det så
bare er for at kigge.

FÜR EIN BUNTES FLENSBURG

Mahnende Minister-Worte
[KONTAKT] Ministerin Anke Spoorendonk mahnte in ihrer Rede während
der Demonstration für ein buntes
Flensburg am Montag dieser Woche
auf dem Flensburger Südermarkt gemeinsame Werte an.
Zur Demo hatten Gewerkschaften,
Kirchen, Vderbände, Parteien u.v.m.
sowie auch der Kulturträger der dänischen Minderheit in Flensburg, Sydslesvigsk Forening, aufgerufen.
Die Ministerin sagte:
”Ich spreche ausdrücklich nicht nur
als Vertreterin des SSW oder der dänischen Minderheit sondern auch als
Mitglied der Landesregierung, die dieses überparteiliche Bündnis von vielen
Parteien, Gewerkschaften, Glaubensrichtungen und vielen Menschen
wärmstens befürwortet.
Denn es geht bei dieser positiven Demonstration überhaupt nicht um Parteipolitik oder politische Grabenkämpfe. Heute geht es ans Eingemachte. Es
geht darum, wie wir uns das Zusammenleben von verschiedenen Menschen mit verschiedenen Kulturen,
Sprachen und Religionen vorstellen
und beeinflussen wollen.
Kurz gesagt: es geht um unsere Demokratie und die damit verbundenen
Werte.
Das sind große Worte. Aber dennoch
sind sie nicht verkehrt.

Denn die Anschläge von Paris oder
auch die Demonstrationen der PedigaAnhänger bringen uns dazu, uns mit
diesen Fragen auseinanderzusetzen.
Diese grundlegende Diskussion über
die Presse- und Meinungsfreiheit oder
Religionsfreiheit stellt sich in allen europäischen Ländern. Auch in Deutschland und Dänemark.
Deshalb können wir gerade hier
im Grenzland eine Vorbildfunktion
einnehmen. Besonders die Stadt
Flensburg mit seiner langen deutschdänischen Geschichte kann hier eine
positive Rolle spielen.
Flensburg hat eine große dänische
Minderheit, viele muslimische Mitbürger, eine jüdischen Gemeinde, und
über 100 Nationalitäten leben hier.
Flensburg hat auch die Erfahrung mit
der Integration von vielen Flüchtlingen
nach 1945.
Deshalb hat Flensburg in seiner Geschichte immer wieder gezeigt, wie
man mit verschiedenen Kulturen und
Sprachen, mit verschiedener Herkunft,
wie man vernünftig und friedlich miteinander umgehen kann.
Es ist also kein Zufall, dass Flensburg
2014 den Integrationspreis des Landes
bekommen hat.
So schlimm die Ereignisse in Paris sind.
Wir dürfen unsere Freiheit, unsere
Werte und unseren Rechtstaat nicht

aufgeben, um die Terroristen zu bekämpfen. Tun wir dies, dann gewinnen sie. Denn genau das wollen sie.
Dann gewinnen auch die Fanatiker in
unserem Land.
Die Hintermänner der Pediga wollen
den Menschen einbilden, dass die Ursache aller Probleme in einer angeblichen Islamisierung des Abendlandes
liegt. Bei allem Verständnis für die
Sorgen vieler Menschen gerade wegen

der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung ist das natürlich Quatsch.
Ich möchte noch mal daran erinnern,
dass die meisten Opfer der religiösen
Terroristen weltweit Moslems sind.
Die muslimischen Flüchtlinge, die
aus Syrien oder Irak zu uns kommen,
flüchten ja gerade vor dem religiösen
Wahnsinns der IS.
Mit welcher Logik wollen wir diese
Flüchtlinge jetzt abweisen? Wir müs-

sen doch die moderaten Muslime und
Opfer der Fanatiker unterstützen. Man
kann also nicht eine ganze Religion in
Geiselhaft für Terroristen nehmen.
Wir wollen ein friedliches Grenzland.
Wir wollen ein Zusammenleben zwischen den Nationalitäten, Volksgruppen und Religionen, das geprägt ist
von Respekt und Akzeptanz.
Wir wollen an einer Gesellschaft
festhalten, wo die Demokratie, die
Meinungsfreiheit und die Religionsfreiheit die Grundpfeiler sind, und wo
der Fremdenhass, die Intoleranz und
der religiöse oder rechte Extremismus
keine Rolle spielt und abgelehnt wird.
Zeigen wir heute der Fremdenfeindlichkeit die rote Karte auf beiden Seiten der Grenze.
SØNDERJYDERNE
Jeg er også glad for, at der er nogle
demonstranter, som er kommet fra
Sønderjylland for at støtte vores fælles
anliggender.
Det er godt for fællesskabsfølelsen i
grænselandet.
Tak for det.”

Ministerin Anke Spoorendonk in der
Demo für ein buntes Flensburg am
Montag. (Foto: Sebastian Iwersen)

