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Sydslesvigsk Forenings informationsblad
Ugens overskrifter

Jul for alle

[KONTAKT] ”Sønderjyderne”, kor og solister indbyder til julekoncert for alle - i Egernførde.

Læs mere på KONTAKT side 2

Skulderklap
[KONTAKT] SSFs og GFs folketingstur med modtagelse ved Folketingets præsidium (foto) blev atter et
skulderklap til hele mindretallet.

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

Flot basar

[KONTAKT] Masser af flotte julebasarer i Sydslesvig også i List (foto).

Læs mere på KONTAKT side 4

Kirkevirke

[KONTAKT] 20 danske og tyske menigheder i Flensborg samarbejder fælleskirkeligt.

Læs mere på KONTAKT side 5

LEDER

Sydslesvigsk Forening

En privilegeret
oplevelse

[KONTAKT] Sydslesvigsk Forenings og Grænseforeningens
Folketings-tur - i år fandt den sted
19.-21. november - er en oplevelse hver gang. Både for dem,
der plejer at deltage fra SSF, SSFs
amtsorganisationer og de andre
sydslesvigske organisationer og
institutioner. Og især for dem,
der er med første gang.
De oplever et politisk Danmark,
der med sympati, interesse og
velvilje følger det danske mindretal i Sydslesvig - og igennem
årtier har støttet og fortsat støtter
mindretallet forbilledligt.
Sidste skud på stammen over velvillighed er det danske mindretals fritagelse for de to procents
nedskæring hvert år de næste år,
som ellers al offentlig forvaltning i
Danmark underlægges.
Sammen med Grænseforeningen har SSF også i år lavet et
program, der ud over den politiske side med mødet med
Folketingets præsidium, andre
folketingsmedlemmer, en række

fagministre, Sydslesvigudvalget og
embedsværket på Christiansborg
også bød på interessant meningsudveksling med politikere og
journalister i den traditionsrige
Sønderjydske Allgemeine, nu
også med repræsentanter fra det
tyske mindretal i Sønderjylland,
og med et fremtrædende medlem af Københavns Borgerrepræsentantion.
Kulturen var også genstand for
sydslesvigernes interesse, idet både Nationalmuseet, M/S Museet
for Søfart i Helsingør og en moderne teateraften var programsat - samt et indblik i sønderjysk
humor gennem 70 år, med Æ
Rummelpot.
For slet ikke at tale om de mange
personlige samtaler, de danske
sydslesvigere førte med hinanden
og deres værter.
Folketings-turen er en privilegeret oplevelse, man kunne unde
mange flere af vore egne. Næste
år er der en ny chance.
SYDSLESVIGSK FORENING

STØTTEKONCERT FOR FLYGTNINGEBØRN

Musikere støtter flygtningebørn
[KONTAKT] Fredag den 4. december
kl. 19 arrangerer Sydslesvigsk Forening
sammen med folkBaltica en støttekoncert på Flensborghus i Flensborg til
fordel for flygtningebørn.
Støtten kanaliseres til Flüchtlingshilfe
Flensburg og projektet Refugees Welcome - Flensburg.
Tre fantastiske musikalske acts har
sagt ja til at spille gratis den aften for
at være med til at samle penge ind til
flygtningebørn i Flensborg. De optræder med et program, som de vælger
frit, så både arrangører og gæster får
en musikalsk overraskelse.
HOFFMEISTER
Rasmus Hoffmeister, sanger og sangskriver fra Harreslev, indleder koncertaftenen. Væbnet med sin akustikguitar
skriver og præsenterer Rasmus egne
sange, der handler om ting, som han
møder i sin hverdag. Med sin rolige
og følsomme stemme indgyder han en
anelse nordtysk sindighed i publikum.
Rasmus stammer fra det danske mindretal og er for tiden elev på musikskolen Bandland i Flensborg.
HAUGAARD & BLUM
Desuden kan publikum glæde sig til
Harald Haugaard og Helene Blum.
Den danske sangerinde Helene og
violinisten og komponisten Harald er
en kendt musiker både i Danmark og
Tyskland, og begge har de med deres
traditionelle og nutidige danske folkmusik begejstret utroligt mange mennesker.
DINESEN
Koncertaftenen afsluttes med Jacob
Dinesen fra Tønder. Den 19-årige
kan kaldes for Danmarks unge Bruce
Springsteen og bor og arbejder for
tiden i Odense. Hans debutalbum
”Count The Ways” udkom i sommer
2015 og var allerede på selve dagen et
af de mest downloadede på iTunes i
Danmark.
Det indeholder solid rock, folk og de
dybere ballader. Jacob er opvokset
med Tønder Festivalen og har selv
stået på scenen flere gange. Med stor
succes turnerer han sammen med

Mikael Petersen, og hver koncert har
indtil nu været næsten udsolgt.
Kunstnerne giver afkald på deres honorar, og billetindtægterne doneres til
100 pct. til de to flygtninge-hjælpeorganisationer.
Desuden støtter Rüdiger Arp Arrangementsteknik, fotostudioet Lichtbildne-

rei og Café Central koncerten.
Priser: Forsalg 14 euro, ved indgangen
16 euro (ingen rabat).
Billetsalg: ssf-billetten.de, +49 (0) 461
14408 125, SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter og ved
indgangen.

JAZZ PÅ DUBORG

Med Morten Schantz

[KONTAKT] Lørdag den 28. november
kl. 20 er der ikke ”jazz på Flensborghus” men ”jazz på Duborg”, idet SSF
og SdU har måttet flytte en planlagt
koncert med Morten Schantz & Band
tids- og stedmæssigt - til Duborg-Skolen i Flensborg.
I 2014 udkom pianisten Morten
Schantz‘ dragende album ’Unicorn’,
som tager lytteren med på en eventyrlig rejse igennem musikalske landskaber. Centralt i lydbilledet er Schantz’
telepatiske jazztrio, som inviterer lytteren igennem nordafrikanske ørkenlandskaber, Rifbjergene og dybt ind i
de mystiske og gamle medinaer.
Den ghanesiske perkussionist Ayi
Solomon giver musikken et vestafrikansk groovy touch, mens den smukke
marokkansk-berbiske danserinde Rabab Aomari tilfører musikken et endnu
større dramatisk visuelt element, som
sprænger rammerne for, hvordan en
jazzkoncert normalt opleves.
Vær forberedt på et festfyrværkeri af
toner, en nordafrikansk danserinde, en
afrikansk troldmand, en rytmegruppe
med international klasse og en bandle-

Morten Schantz.

der med et lysende bud på jazzmusik
anno 2015 og frem:
Morten Schantz, piano - Morten

Ankarfeldt, bas - Janus Templeton,
trommer - Ayi Solomon, perkussion Rabab Aomari, dans.
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TREJA/ HOLLINGSTED

MIDTANGEL SENIORKLUB

Julemarked for alle
[KONTAKT] SSF Treja/ Hollingsted inviterer medlemmer, naboer og andre
interesserede til julemarked søndag
den 6. december kl.10-17 på Treja
Danske Skole.
Der er salg af juleting, krydderier,
smykker, julekonfekt, træting, marmelade, adventskranse, juletræer, håndla-

vede julekort, drikkevarer, grillpølser,
gløgg (med og uden alkohol), æbleskiver, kaffe og kagebuffet.
Der er stadig mulighed for at tilmelde
sig med en bod via Katja Brodersen på
tlf. 04626-187 980.
Julemanden kommer kl. 14-15.

TORSDAGSKORET

Adventskoncerter
[KONTAKT] Torsdagskoret under ledelse af Stefan Graw afholder adventskoncerter lørdag den 28. november

Nogle af deltagerne. (Fotos: privat)

Herlig
eftermiddag

i Ansgar Kirke i Flensborg Nord og
søndag den 29. november i Medelby
Kirke, begge steder kl. 16.

EGERNFØRDE

Julebanko

[KONTAKT] SSF Egernførde inviterer
sine medlemmer til julebanko fredag
den 4. december kl. 19.30 på Jes
Kruse-Skolen, hvor der som altid venter mange dejlige gevinster, der kunne

være en julegave, eller man kan vinde
anden til julemenuen.
Desuden deltager alle deltagere
automatisk i distriktets sjove gratistombola.

RENDSBORG

Julebasar

[KONTAKT] SSF Rendsborg by inviterer til julebasar lørdag den 5. december kl. 12-16 i Ejderhuset i Bydelsdorf.
Her venter salgsboder og juletræssalg
med rabatpris for SSF-medlemmer.

[KONTAKT] Forleden havde de fremmødte fra Midtangels Seniorklub en
hyggelig kaffe-eftermiddag i Damholm, arrangeret af Jytte og Erika. De
havde sørget for mange kager og lystige petuhtanter, der fik lattertårerne
frem hos de 32 fremmødte.
Der var også gæster fra Flensborg og
Varnæs. Mange tak til arangørerne fra
alle deltagerne.

Petuhtanterne gjorde lykke.

JUL PÅ CHRISTIANSLYST
Der er servering af gløgg, kaffe og et
stort udvalg af hjemmebag.
Børnene bager snobrød, bliver sminket, hører en historie eller klipperklistrer julepynt.

Ugen
der kommer
27.
Ældreklubben Flensborg-Duborg: Tur til julemarked i Vanderup, fra Junkerhulvej kl. 14.30
SSF Kobbermølle: Banko på skolen kl. 19
SSF Hatlund/Langballe: Adventskranse med Anke Kiesbüy på skolen kl. 16-19
De danske foreninger og institutioner i Læk: Lotto på skolen kl. 19.30
28.
SdU: Midtvejsmøde på Flensborghus kl. 9
SSF og SdU: Jazzkoncert med Morten Schantz på Duborg-Skolen, Flensborg, kl. 20
Ansgar Flensborg: Adventskoncert med Torsdagskoret kl. 16
Helligåndskirken Flensborg: Adventskoncert med Stephan Krueger kl. 16
HKUF: Gløgg-petanque ved Harreslev Danske Skole kl. 10
Det lille Teater Flensborg: Gummi Tarzan i Hjemmet kl. 16
Flensborg SSF Tarup: Adventsmarked i Taruphus kl. 14-17
De danske foreninger og institutioner i Tønning: Julemarked på Uffe-Skolen kl. 14-17.30
SSF Pris/Klaustorp: Julefrokost i Christianshus
SSF Slesvig og Slesvig Spejdergruppe: Julebasar på Slesvighus kl. 10-16
SSF Mårkær: Advent på Bøl/Strukstrup Danske Skole kl. 15
29.
Hejmdal Blæseorkester Harreslev: Jul på skolen kl.15.45 - koncert på julemarkedet kl. 14-15
SSF Medelby samt menigheden: Adventskoncert med Torsdagskoret i kirken kl. 16
SSF Jaruplund, Veding og Sankelmark: Advent på skolen kl. 15 - andagt i kirken kl. 14
SSF Nybjernt: Advent i forsamlingshuset kl. 15
30.
Flensborg SSF Nord: Morgenmad i Sejlklubben i Tønnsenhuset kl. 9
Flensborg SSF Nord: Margretheklubben mødes i Menighedshuset kl.14
SSF Hatsted: Bogbus kl. 15 - børneaktiviteter ”pebernødder” i forsamlingshuset kl. 16
SSF St. Peter-Ording: Højtlæseaften på Klitskolen kl. 19.30-21
Slesvig Folkekor: Korprøve i Ansgar, Slesvig kl. 19.45 – 21.30
1.
Flensborg SSF Nord: Klubbernes julefest i Tønnsenhuset kl. 13
Dansk Husflidskreds Sydslesvig: Julefrokost i Det Danske Hus, Sporskifte kl. 18.30
Lyksborg Kvindeforening: Advent på skolen kl. 15.30
SSF Sild: Dansk-tysk strikkecafé i Kulturhuset i List kl. 15-17
De danske foreninger og institutioner i Ejdersted: Uffes Kaffebar på Uffe-Skolen kl. 15-17
SSF Rendsborg-Bydelstorp: Julemandsjagt kl. 16
SSF Isted/Jydbæk: Børneeftermiddag i Jydbæk Forsamlingshus kl. 15-17
2.
Flensborg Bibliotek: ”Lillis lyttesalon” med Torben Kvist kl. 15
Aktive Kvinder Flensborg: Advent med provst Viggo Jacobsen på Aktivitetshuset kl. 19
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
De danske foreninger i Skovlund-Valsbøl: Bogbus ved skolen kl. 13-14.30
SSF Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
Slesvig Seniorklub: Spil i Ansgarsalen kl. 14
De danske organisationer og institutioner i Slesvig: Julekoncert med skolernes kor og Slesvig
Spejderorkester i Pauluskirken kl. 19.30

Jul i Norden
[KONTAKT] Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger, Foreningen Norden
og Sydslesvigsk Forening søger at
genoplive en gammel tradition ved at
arrangere Jul i Norden for store og små
på Christianslyst i weekenden 28./29.
november.
Tilmeldingsfristen er udløbet for
længst, men de tilmeldte får en hyggelig start på adventstiden med deres

familier. Der bliver julepræget samvær
og forskellige aktiviteter for små som
store.
Man kan eksempelvis binde sin egen
adventskrans, bage og lave konfekt, lave julesild og julestemple sine julekort.
Der bliver historiefortælling, sanglege
og julesange.
Der serveres julemiddag og julefrokost, lover styregruppen.

JUL FOR ALLE I SYDSLESVIG

Jul for hele
familien
[KONTAKT] Sønderjyllands Symfoniorkester, skolekorene fra Jes KruseSkolen i Egernførde og Ejderskolen
fra Rendsborg suppleret med sangere
fra Sønderjysk Pigekor og Drengekor
med dirigenten Anne Marie Granau i
spidsen og Signe Lindkvist (foto) som
konferencier synger julen ind ved en
koncert for hele familien torsdag den
10. december kl. 19 i Stadthalle i
Egernførde.
Salen i Egernførde vil komme til at
genlyde af forventningsfulde sangstemmer, som glæder sig til jul. Og mon
ikke alle skal synge med på en fælles
julesang eller to.
Signe Lindkvist er konferencier og
guider gennem programmet, hvor den
musikalske del af koncerten styres af
aftenens dirigent Anne Marie Granau.
Selvsagt er SSFs medlemmer - og andre - fra hele Sydslesvig velkommen.
Billetter sælges via SSFs sekretariater
og www.ssf-billetten.de

3.
Ansgar Flensborg: Adventsvandringer i kirken kl. 8.30
Flensborg Bibliotek: Filmen ”Flensborg beats” og koncert med Simon Glöde kl. 19
Det lille Teater Flensborg: ”Gummi Tarzan” i Hjemmet kl. 19
Vanderup UF: Jul for børn på skolen kl. 17
SSF Damholm: Hobby i forsamlingshuset kl. 15
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.

Styrk vores mindretal - 

skaf et nyt SSF-medlem!
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FOLKETINGSTUREN

Mette Bock hilser på runden i Sønderjydske Allgemeine på ”Borgen”.

Pia Kjærsgaard, Folketingets formand, byder velkommen på Christiansborg.

Sven-Erik Ravn, Æ Rummelpots redaktør, Jon Hardon Hansen t.v. og Hinrich Jürgensen t.h., formænd for SSF hhv. BDN.

Småfrysende venter sydslesvigerne (ikke alle er med på billedet) foran Københavns Rådhus.

Det underjordiske M/S Museet for Søfarts indgangsareal med Kronborg slot i baggrunden.

Lars Weiss, 1. næstformand i Københavns Borgerrepræsentation, orienterer i byrådets historiske mødelokale.

Skulderklap over to dage
[KONTAKT] Sydslesvigsk Forenings og
Grænseforeningen Folketings-tur i sidste uge var også i år igen en oplevelse
af rang.
Sydslesvigerne var mere end imponeret over den velvilje, sympati, interesse
og imødekommenhed, det politiske
Danmark viser overfor medlemmerne
af det danske mindretal. Den oplevelse kunne man unde langt flere.
Modtagelsen hos og frokosten med
Folketingets præsidium på Christiansborg gav atter de sydslesvigske
deltagere en inderlig fornemmelse
af samhørighed med Danmark, en
dybfølt følelse af at være anerkendt
som danske, der udfører et godt og
forbilledligt dansk arbejde i Sydslesvig,
og en åbenlys interesse for deres virke
hos præsidiet, de deltagende ministre,
de andre tilstedeværende folketingsmedlemmer samt embedsværket.

TALERNE
I deres taler understregede Folketingets formand Pia Kjærsgaard, SSFs formand Jon Hardon Hansen og Grænseforeningens formand Mette Bock den
gode ånd, der fremhersker i samspillet
mellem det politiske Danmark og de
danske sydslesvigere - og det forbilledlige arbejde, der ydes i mindretallet,
eksemplarisk støttet af Danmark.
SSFs formand takkede på vegne af det
samlede danske mindretal for fritagelsen for de to procents nedskæringer
hvert år de kommende år, som ellers
al offentlig forvaltning i Danmark er
underlagt.
Folketingets formand Pia Kjærsgaards
og SSF-formand Jon Hardon Hansens
taler kan nærlæses på www.syfo.de.
En anden gruppe - delegationen måtte
deles af pladsmæssige grunde - så
imens på Nationalmuseets udstilling

De hvide Busser.
Begge grupperne mødtes så igen i
Grænseforeningens nydeligt renoverede lokaler i Peder Skrams Gade 5,
hvor de fik en briefing om organisationens arbejde og fik præsenteret medarbejderne.
ALLGEMEINE
Dagen afrundedes med et interessant
møde i Sønderjydske Allgemeine på
Christiansborg. Sønderjydske Allgemeine er en forening for aktive og
fhv. politikere og journalister med
tilknytning til Sønderjylland. Formanden Benny Engelbrecht var forhindret
p.g.a. finanslovsforhandlingerne, så
mødet blev på bedste vis forestået af
Mette Bock MF og Christian Rabjerg
Madsen MF.
Kim Andersen, formand for Sydslesvigudvalget gjorde fortræffeligt rede for

tilblivelsen og den forestående revision
af Sydslesvigloven, bl.a. gående ud på
at udvide Sydslesvigudvalget fra fem til
syv medlemmer.
Også udvalgets rolle i forbindelse med
det danske mindretals fritagelse for de
to procents nedskæring hvert år de
næste år kom Kim Andersen ind på.
Wilma Nissen, SSF Flensborg By, takkede i den forbindelse spontant de
danske politikere for enigt og trofast at
støtte det danske mindretal gennem
alle årene, økonomisk og politisk.
Ved den afsluttende middag - gule
ærter og pandekager med is plus tilbehør - causerede redaktør Sven-Erik
Ravn over den aktuelle udgave af det
sønderjyske satireblad Æ Rummelpot,
i år en regulær bog med et tilbageblik
over 70 års humor og satire.
RÅDHUSET
Spændende var også næste dags indslag med et besøg på Københavns
Rådhus, hvor sydslesvigerne fik et indblik i arbejdet bag kulisserne. 1. næstformand i Københavns Borgerrepræsentation (byråd) Lars Weiss orienterede - ikke mindst også om problemer
i regionssamarbejdet med især Malmö
og om hovedstadsområdets dominans
i dansk erhvervs- og uddannelsesliv.
MUSEET FOR SØFART
Mindst lige så spændende var besøget i Helsingør i M/S Museet for
Søfart, et supermoderne byggeri i de
underjordiske rester af det nedlagte
Helsingør skibsværfts gamle flydedoks.
Nogle engagerede guider viste rundt,

og en af dem blev gjort opmærksom
på den indholdsmæssige forbindelse
mellem søfartsmuseet i Flensborg og
Helsingør-museet, måske resulterende
i medarbejder-udflugt til Flensborg på
et tidspunkt.
TEATER
Programmet på denne Folketings-tur
udtømtes med et besøg i det nye La
Republique-teater på Østerbro, hvor
tre kvinder agerede i Peter Langdals opsætning af ”Sommeren uden
mænd”, en forestilling om bl.a. kvinde- og samlivsproblemer, glimrende
spillet med få men effektive kulisser og
flotte digitale indslag.
De sydslesvigske deltagere tog med
taknemmelighed til efterretning, at både den fortrinlige middag før forestillingen og selve forestillingen var blevet
betalt af Grænseforeningen.
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DET LILLE TEATER FLENSBORG

LIST KULTURHUS

Gummi Tarzan på spil igen på Det lille Teater Flensborg. (Foto: Povl Klavsen)

Gummi Tarzan
tilbage igen

[KONTAKT] For at kunne lægge alle
kræfter i 50 års-gaven til Det lille Teaters publikum har Flensborg-teatret
valgt at genopsætte sidste års succesrige juleforestilling Gummi Tarzan
også i år.
Gummi-Tarzan er nok Ole Lund Kirkegaards kendteste historie og siden
offentliggørelsen i 1975 sat op utallige
gange og steder som teaterforestilling.
Det er historien om Ivan Olsen, som
alle synes er et skvat. Han kan ikke
finde ud af noget som helst. Han kan
ikke cykle, han kan ikke spytte langspyt, han kan ikke læse en bog, han
kan ingenting.
Hans far ville gerne, at han var en rigtig mand - ligesom Tarzan. Men Ivan
er bare en Gummi-Tarzan. De store
drenge driller ham, og det ender altid

med, at han får buksevand. Men en
dag møder Ivan en heks, som opfylder
hans ønske, og for en hel dag kan Ivan
alt.
Gummi-Tarzan har repremiere i dag,
torsdag den 26. november kl. 19 på
Det lille Teater Flensborgs scene på
Hjemmet i Mariegade.
Andre forestillinger: lørdag den 28.
november, og i december: torsdag
den 3., lørdag den 5., tirsdag den 8.,
torsdag den 10., lørdag den 12., tirsdag den 15. og torsdag den 17.
Forestillingerne begynder kl. 19, på
lørdage dog kl. 16.
Billetter fås via 0461-144080, silke@
sdu.de eller ved indgangen.
www.detlilleteater.de
www.facebook.com/dltflensborg

DET TYSKE MINDRETAL

Diedrichsen
genvalgt

Inden publikum kom. (Fotos: privat)

Basar i fine rammer
[KONTAKT] Den 21. og 22. november
kunne man møde folk fra hele Sild på
vej til List for at nyde et par timer i det
danske kulturhus - den ombyggede
danske skole - hvor SSF havde budt
ind til en lille julebasar med mulighed
for køb af hjemmelavede juleting og
gaver.
Endnu mens der var dansk skole i List,
blev der afholdt en lille julebasar hvert

Arrangørerne mener, der har været
omkring 1.000 besøgende i weekenden. Hjælperteamet har været på i alt
15 personer.
Den lille julebasars overskud går til et
nyt køkken i Kejtumhallen.
wj

PH.D.-AFHANDLING

Forsker i feriebørn
[KONTAKT] Marianne Brink Jensen søger kilder til sin ph.d. om sydslesvigske
feriebørn.
Marianne Brink Jensen arbejder på en
ph.d.-afhandling om sydslesvigske feriebørn i perioden 1949-1974.
Det er især folk, der har været ferie-

[KONTAKT] Det tyske mindretals
hovedbestyrelse har genvalgt Jan Diedrichsen (40) til posten som leder
af Det tyske Sekretariat i København
for yderligere fire år. Diedrichsen har
været mindretallets talsmand overfor
Folketing og regering i otte år, og er nu
blevet genvalgt for yderligere fire år.
Stillingen er en deltidsstilling.
Jan Diedrichsen repræsenterer siden
midten af november ydermere den
slesvig-holstenske landdag i Bruxelles –
ligeledes i en deltidsstilling.

år. Det er lykkedes at bevare traditionen på stedet, og de nye rammer
i den gamle skolebygning er fortræffelige. Der er god plads til alle, der
ønsker at studere udbuddet af varer
i salgsboderne, og vil man hygge sig
med venner og bekendte med en kop
kaffe og kage eller julegløgg og æbleskiver, kan det lade sig gøre i cafeen i
den smukke og lyse foyer.

Der blev serveret hundreder af varme
æbleskiver, mens kulden udenfor varslede vinterens komme.

børn i Sydjylland og på Fyn, hun er interesseret i, men nogle gange kan den
ene oplysning jo føre til den næste,
så hun tager gerne mod henvendelser
også fra andre.
Marianne Brink Jensen kan kontaktes
på mbj1@hotmail.com

Marianne Brink Jensen vil give feriebørnene deres helt egen afhandling. (Foto: privat)

ISTED/ JYDBÆK

Jan Diedrichsen - genvalgt sekretariatsleder. (Foto: privat)

HELLIGÅNDSKIRKEN I.

De første gæster kom langvejs fra - og allerede inden basaren havde åbnet sine porte. (Foto: privat)

Vellykket basar

Den nye, flotte alterdug i Helligåndskirken. (Foto: privat)

Ny alterdug
[KONTAKT] Gudstjenesten 1. søndag i
advent den 29. november kl. 10 i Helligåndskirken i Flensborg bliver noget
helt særligt. Den søndag indvies den
nye alterdug.
Og det er ikke en hvilken som helst
alterdug. Den er nemlig tegnet og
broderet af to af Helligåndskirkens
medlemmer.

Arkitekt Claus Harttung har stået for
det fine motiv, og lærer Jørgen Ole
Luk Pedersen har siden påske hver
eneste dag broderet på det smukke
værk.
Jacob Ørsted prædiker den dag, og
efter gudstjensten er der canapéer og
vin i kirken.

[KONTAKT] Traditionen tro inviterede
SSF-distrikt Isted/Jydbæk til efterårs- og
julebasar allerede sidst i oktober.
Det var en strålende dag, med masser
af solskin. Basaren startede kl. 9, men
de første gæster kom allerede kl. 8.30.
De nød roen, så på de mange smukke
ting og nød bollerne og kaffen. De
kom helt fra Harreslev. De havde set
invitationen på KONTAKTsiderne.
Lige så stille begyndte de engagerede
medlemmer at lave vafler og gløgg, så
hele huset begyndte at dufte af jul. I
de første timer var der mange gæster,
der købte en del. Distriktsbestyrelsen

var lidt bange for, at der igen var udsolgt inden middag, men denne gang
havde de fremstillet flere ting, så der
var først udsolgt efter middag.
Gæsterne strømmede ind og ud af
huset. Der må have været 800-1000
gæster denne dag.
I distriktet var de begejstret. Det var
en fantastisk og hyggelig dag med maser af sjov.
En særlig tak retter bestyrelsen til vores
trofaste gæster fra distrikterne i Bøglund og Flensborg, der kommer hvert
år.
Der blev solgt en masse fine træting. I

år havde de helt nyt elge, der er tænkt
som at skulle stå ude. Men de havde
da også mange andre ting: julemænd,
juletræer, snemænd, ravne, praliner
og strikkesokker
Selvfølgelig havde de også mange dejlige hjemmebagte kager og lagkager
samt vafler, boller, brød og pølser, så
der var noget til enhver smag.
Til sidst benytter distriktsbestyrelsen
legligheden til at sige tak til alle de
trofaste medlemmer, der har arbejdet
enormt flittigt i løbet af det sidste år.
N.
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FLYGTNINGEHJÆLP

Behov for frivillige
[KONTAKT] Har du tid og mulighed
for at være frivillig i flygtningehjælpen i Flensborg, så gå ind på den nye
hjemmeside på engelsk eller tysk:
http://www.fluechtlingshilfe-flensburg.
de/de/.
Her kan du melde dig direkte hos
lederne af forskellige projekter (sprog-

undervisning, fadderskab, mødested,
sport, kultur, rådgivning) og få konkret
besked om, hvor din indsats kan gøre
den største nytte.
Behovet for frivillige er stort.
På SSF-bystyrelsens vegne være det
hermed anbefalet på det varmeste.
Preben K. Mogensen

ANSGARs AFTENSANG

I den katolske kirke

Boderne bugnede af julestads. (Fotos: Peter Hansen)

[KONTAKT] Den traditionelle aftensang i Ansgar kirke kl. 17 den sidste
torsdag i hver måned er rykket ”ud af
huset” her i efteråret.
Det er uforandret samme dag og tid,
ritualet og den efterfølgende high tea
er ligeledes det samme, men torsdag

den 26. november kl. 17 gælder besøget den katolske kirke, Nørregracvene/
Nordergraben 36.
Pastor Stefan Krinke fortællet om kirken efter aftensangen.
pkm

Otto Vogt havde fundet hawaijuleslipset frem.

Så blev det jul i Husum

[KONTAKT] I lørdags stimlede husumere og andet godtfolk til Husum
Danske Skole, hvor årets danske julemarked blev holdt.
Der var bugnende boder med julepynt
og juleknas. Der blev langet æbleskiver, vafler, hotdogs og gløgg over disken. Og - ikke at forglemme - kolossale mængder kage og kiloliter kaffe.

LILLIs LYTTESALON

Julemarkedet bød i år også på underholdning. Dels spillede, som vanligt,
Dolas Dukketeater for børnene, dels
spillede nogle af børnene selv.
Børn fra Husum Danske Skole havde
indstuderet et par små teaterstykker,
som de opførte i aulaen.
Samme steds optrådte skolens forældre- og lærerkor blandt andet med en

FDF

Med Torben En god lejr
Kvist
[KONTAKT] Torben Kvist, tidligere
lektor og kendt fra Aktive seniorer, har
fornøjelsen af at læse en julehistorie i
sæsonens sidste lyttesalon onsdag den
2. december.
Deltagerne hører Finn Gerdes’ novelle
”En dreng og en ring”, en fin psykologisk skildring om en dreng, der vil vise
sin kærlighed til en pige fra klassen. En
æske julelys sætter det hele i gang.
Det foregår på Flensborg Bibliotek,
Nørregade/ Norderstr. 59.
Der er gratis adgang, og der kan købes
kaffe/ the og julebag.

BØGLUND

Jul og fest
[KONTAKT] SSF distrikt Bøglund indbyder distriktets medlemmer med ledsagere til traditionel og lækker dansk
julefrokost fredag den 4. december kl.
19 i forsamlingshuset.
Søndag den 6. december kl. 14 er der
julefest - først i kirken med gudstjeneste og luciaoptog, og fra kl. 15 i forsamlingshuset med kaffe og æbleskiver, tryllekunstner, dans om juletræet
og julemandens besøg.
Omgående tilmeldelse til Ingrid Munnecke, 04623-556 (benyt telefonsvarer), 0162-7383 497, eller til Sigrun
Møller-Thinnes, 04623-575.

julesang, der gik på ”When the saints
go marching in”.
Flere fotos på www.syfo.de/husum
I morgen er der julebasar i Paludanushuset fra 10 til 16 og julestue på Bredsted Danske Skole fra 16 til 20.
ph

[KONTAKT] Næsten 40 FDFere med
seniorer og ledere var kommet fra
Bredsted- og Flensborg-kredsen for
at deltage i årets sidste fællesarrangement, julelejren 20.-22. november
på FDF-lejren Frederikshøj ved Løjt
Kirkeby.
For mange var det også et glædeligt
gensyn med andre fra tidligere arrangementer - sommerens kanotur i
Sverige eller efterårets klatring i Hochseilgarten ved Egernførde.
Weekenden forløb med andagter,
forskellige juleværksteder, og et længere orienteringsløb på stranden ved
Gennerbugt lørdag eftermiddag. Orienteringsløbet endte med en sød post,
idet FDF til høstgudstjenesten i Ansgar
Flensborg havde fået
en kæmpedåse med
slik fra et menighedsmedlem.
Til lejrbålene om aftenen blev der sunget fra
FDF-sangbogen March
og Lejr.
Seniorerne stod for
lejrbålet, så meget af
det, de havde lært på
efterårets seniorkurser, fik alle lov til at
prøve. Det var en sjov
oplevelse af synge en
fællessang, mens alle

havde en stor marshmallow i munden.
Andre seniorer havde lavet en film i
løbet af lørdagen, som både bestod af
billeder og kortfilm, og den blev også
vist.
Søndag morgen var det blot at spise
morgenmad og pakke sammen. Alle
tog hjem med nogle gode oplevelser
rigere. De små FDFere havde mange
spændende hjemmelavede ting med.
De store FDFere, seniorerne, havde
oplevet, at alt det, som de har lært på
årets forskellige lederkurser, kunne
bruges.
Lederne kunne glæde sig over en god
lejr med dejlige FDFere, og dygtige og
hjælpsomme seniorer.
StA

Ny sammenslutning
[KONTAKT] Den 1. december stifter
over 20 kristne menigheder fra forskellige trossamfund i Flensborg en ny
fælles sammenslutning som arbejdsfælleskab af kristne kirker i Flensborg,
„Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Flensburg“ (ACK FL).
Blandt de menigheder, der tilslutter sig
det nye arbejdsfællesskab og sender
delegerede, er Helligåndskirkens Sogn,
Sct. Hans danske Menighed, Sporskifte
danske Menighed og Ansgar Kirke.
Det hidtige fælleskirkelige arbejde i
Flensborg får dermed en form, der
læner sig op af det nationale og overregionale samarbejde mellem de
forskellige trossamfund i Tyskland
af medlemmer, som ”bekender sig
til Herren Jesus Kristus som Gud og
frelser i overensstemmelse med den
Hellige Skrift, og sammen tilstræber
at opfylde det, som de er kaldet til, til
Faderens og Sønnens og Helligåndens
ære”.
Bekendelsen til kirkens enhed trods
forskelle i lære og traditioner skal tydeliggøres ved et stærkere netværk og

medlemmerne dermed desto stærkere
fremstå som kristne kirker og fællesskaber.
ACK FL afholder sit stiftende møde
den 1. december kl. 19 i den katolske
kirkes menighedshus, Nørregravene/
Nordergraben 36. Kl. 20 fejres begivenheden med en kort gudstjeneste,
som ledes af præst ved St. Marien
- Schmerzhafte Mutter, Johann Kraft.
Samvær og reception afslutter aftenen.
Pastor Johann Kraft kandiderer som
første formand for ACK FL. De øvrige
bestyrelseskandidater er pastor Johannes Ahrens (ev.-luth.), pastor André
Peter (baptistkirken), formand for den
evangeliske Alliance i Flensborg, dr.
H.P. Mauelshagen (Den Apostolske
Kirke), pastor Manfred Vetter (frikirken
”Arche” i Sporskifte), formand for de
katolske kvindeforbund i ærkebispedømmet Hamborg, Hiltrud Thye, og
pastor Preben K. Mogensen (ev.-luth.,
formand for Det Økumeniske Runde
Bord, som herefter er opløst).
pkm

SUNDHEDSTJENESTEN

Genopfriske førstehjælp?
[KONTAKT] Hej allesammen, har I
brug for at få jeres førstehjælpskursus
opfrisket? spørger Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig.
2016 er der ledige pladser på Dansk
Sundhedstjenestes kurser den 23/2,
15/3, 14/4, 25/4, 9/5, 24/5, 14/6,

Små og store FDFere
hyggede sig ved lejrbålsunderholdningen. (Foto:
Johanna Andersen)

12/7, 8/9, 29/9, 6/10, 14/11, 29/11 og
6/12.
Som noget nyt er nu vedligeholdelsesog basiskurserne ens: en dag fra 8:30
til 16:30.
Ring på 0461-570580 og hør nærmere.

HATSTED

Børn bager - og bogbus

REGION SYDDANMARKs FORMAND

Gæstede
mindretallet

Regionsformand Stephanie Loses besøg hos det danske mindretal affødte bl.a. TV
Syds interesse.

FÆLLESKIRKELIG

[KONTAKT] Sidst gæstede Region Syddanmarks formand Stephanie Lose og
afdelingschef Thomas Dyhr Vestergaard fra Sekretariatet for Regional Udvikling det danske mindretal, idet hun
mødtes med Jon Hardon Hansen og
Jens A. Christiansen fra SSF og Martin
Lorenzen fra SSW på Flensborghus.
Genstand for drøftelserne var en almen bred orientering om det danske
mindretal, dets indre og eksterne netværk samt det grænseoverskridende
samarbejde i almindelighed og mellem
mindretallet og Region Syddanmark i
særdeleshed.

[KONTAKT] Hatsted SSF inviterer til
børneaktivitet i forsamlingshuset mandag den 30. november kl. 15.30. Da

bages pebernødder.
Bogbussen kommer allerede kl. 15.
Fra kl. 15 er der kaffe - og kage til alle.

HELLIGÅNDSKIRKEN II.

Orgel i advent
[KONTAKT] I adventstiden er der
også i år halve timers-koncerter i Helligåndskirken i Flensborg hver lørdag
kl. 16.
Stephan Krueger, organist ved Helligåndskirken, har valgt orgelmusik fra
forskellige musikepoker og lande.
28. november er der musik af bl.a.
J.S. Bach, M. Brosig, N. Bruhns og N.J.
Lemmens.
Marias lovsang „Magnificat“ står på
programmet den 5. december. Ste-

phan Krueger spiller værker af bl.a. J.S.
Bach, D. Buxtehude, J. Rheinberger.
Den 12. december kan man høre
nordtysk orgelmusik med værker af
bl.a. N. Bruhns (Fantasi over ”Nun
komm, der Heiden Heiland”), M.
Weckmann og D. Buxtehude.
Koncertrækken slutter 19. december
med dansk orgelmusik af bl.a. N.W.
Gade, O. Malling, J.A. Krygell, B.
Grønbech.
Der er fri entré til alle koncerter.

