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Frisisk
[KONTAKT] Alle tiders frisiske efterårshøjskole på 
Jaruplund Højskole.
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Halloween
[KONTAKT] I Læk bliver der halloween-disko for 5.-
10. klasse.
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Mit liv
[KONTAKT] Ingrid Davidsen fortalte om sit liv på et 
grå guld-møde.
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Lanterne
[KONTAKT] I Egernførde håber de på 1000 delta-
gere ved deres fælles lanterneløb.

Foreningsudvikling
[KONTAKT] 
Når SSF 
indbyder 
alle interes-
serede til 
et ”borger-
møde” på 
Sønderb-

rarup Danske Skole lørdag den 
7. november kl. 11 med emnet: 
Dansk forenings- og institutions-
liv i Sønderbrarup - afvikling el-
ler udvikling? omhandler emnet 
ikke egentlig de lokale forhold 
men principperne i det danske 
arbejde i Sydslesvig.
Borgermødet henvender sig især 
til de aktive i distrikts- og for-
eningsarbejdet, men også til per-
soner, der efterlyser nye former, 
modeller og værktøjer for at være 
igangsættere lokalt.
Alle er velkomne men bedes til-
melde sig hos Dansk Sekretariat 
for Gottorp amt, Lolfod 89 i Sles-
vig, 04621 23888, larst@syfo.de. 
(Brunch 3 euro.)
Borgermødet er en del af Lands-
byhøjskolens efterårskursus på 
Gråsten Landbrugskole med em-
net ”Fremtidens landsbyer som 
handlekraftige fællesskaber”.
Landsbyhøjskolen er et spæn-
dende projekt, som indebærer 
mange gode ideer og input til 
oprettelsen af fremtidens fælles-
skaber. 
SSF og SSF Sønderbrarup delta-
ger i projektet som ”landsby”, 

ligesom Sønderborg og Åbenrå 
kommuner gør. I grove træk 
handler kurset om at skabe nye 
netværk, trivsel og fællesskaber i 
områder, der har behov for det.
Mens selve Landsbyhøjskole-
kurset 4.-8. november i Gråsten 
udelukkende er for tilmeldte, og 
fra SSF er der tilmeldt engage-
rede folk, er der en række åbne 
og gratis møder på Gråsten Land-
brugsskole, som alle er velkomne 
til:
4. november kl. 20-21: Alter-
native samfund giver nye mu-
ligheder i landdistrikter v/ Steen 
Møller, stifter af økosamfundet 
Friland, 5. november kl. 19-20: 
Hvad kræves der for at udvikle 
landsbysamfund? v/ Hanne Tan-
vig, landdistriktsforsker, og 8. no-
vember kl. 13-16: Præsentation 
af ugekursets erfaringer og debat 
ved repræsentanter for Sønder-
borg og Aabenraa kommuner, 
SSF og Landdistrikternes fælles-
råd samt en orientering om fæl-
lesskaber v/ Søren Hermansen, 
Samsø Energiakademi.
SSF forventer sig meget af pro-
jektet og håber, at mange har lyst 
til at gå i dialog med hinanden 
på de åbne møder og således 
være med til udvikling af vore 
foreningsaktiviteter i Sydslesvig.
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På besigtigelse i Sydslesvig
[KONTAKT] Sydslesvigudvalget - i en 
lidt reduceret udgave - var med sin 
formand Kim Andersen i spidsen på 
deres såkaldte besigtigelsestur i Syd-
slesvig i sidste uge. På programmet på 
førstedagen stod bl.a. en orientering 
om planerne for en tilbygning til Hans 
Meng-Skolen og nye lærerboliger i 
Vesterland.
Dagen afrundedes med et informati-

onsmøde på Husumhus, hvor lokale 
og ledende repræsentanter for SSF, 
SSW og SdU orienterede. 
Andendagen foregik i Flensborg, hvor 
Skt. Knudsborg og Dansk Sundheds-
tjeneste besøgtes, og hvor udvalget 
orienteredes om St. Knudsgildet og 
Sundhedstjenestens socialt-humanitæ-
re virke. 
Sygdom, finanslovsforhandlinger og 

møder i Nordisk Råd havde forhindret 
nogle af udvalgsmedlemmerne i at 
være med i programmet de to dage. 
Et enkelt medlem nåede dog frem 
senere.
Budgetforhandlingerne for Sydslesvig-
udvalget og de sydslesvigske organi-
sationer og institutioner finder sted i 
november.

Sydslesvigudvalgets formand Kim Andersen (V) og udvalgsmedlem MF Christian Rabjerg Madsen (S) sammen med generalkon-
sul Henrik Becker-Christensen, Dansk Kirke i Sydslesvigs næstformand Peter Lynggaard Jacobsen, Sydslesvigudvalgets sekretær 
Steffen Bang, skoleforeningens direktør Anders Molt Ipsen og SSFs generalsekretær Jens A. Christiansen i Flensborghus´ gård 
- klar til afgang på besigtigelsesturen sidste uge.

Jacob Kronika-foredragJacob Kronika-foredrag

Flyttes til
Duborg-
Skolen

[KONTAKT] Der er offentligt foredrag 
om ”Jacob Kronika midt i fjendens 
lejr” med museumsinspektør René 
Rasmussen mandag, 9. november 
19.30 i Aventoft Menighedshus, Am 
Pegelgraben 2 (bag Drift 8) i Aventoft.
Jacob Kronika (1897-1982) var chef-
redaktør på Flensborg Avis i en kort 
periode omkring 1960, korrespondent 
i Berlin for både Flensborg Avis og 
den danske hovedstadsavis Dagens 
Nyheder/ Nationaltidende fra 1932 til 
1945.

Han oplevede nazisternes magtover-
tagelse helt tæt på, blev i begyndelsen 
fascineret og senere dybt frastødt af 
nationalsocialismen. 
Kronika manøvrerede mellem naziko-
ryfæer og oppositionelle, hele tiden 
med det danske mindretals overlevelse 
for øje - og hele tiden pinligt bevidst 
om, at han ved at samarbejde med 
magthaverne gjorde sig til medskyldig.
René Rasmussen er museumsinspektør 
på Sønderborg Slot og bor i Tønder.
Han er cand.mag. i historie og sproglig 

kommunikation og formidling ved År-
hus Universitet.
1995-2004 ansat ved Studieafdelingen 
og Arkivet ved Dansk Centralbibliotek 
for Sydslesvig som arkivar og forsker.
Har bl.a. skrevet storværket i to bind: 
Front og Bro - Flensborg Avis i spil 
mellem Danmark og Tyskland 1930-
1945.
For foredrag og kaffe lægges 5 euro 
eller 40 kr.

[KONTAKT] Der er offentligt foredrag 
om ”Jacob Kronika midt i fjendens 
lejr” med museumsinspektør René 
Rasmussen mandag, 9. november 
19.30 i Aventoft Menighedshus, Am 
Pegelgraben 2 (bag Drift 8) i Aventoft.
Jacob Kronika (1897-1982) var chef-
redaktør på Flensborg Avis i en kort 
periode omkring 1960, korrespondent 
i Berlin for både Flensborg Avis og 
den danske hovedstadsavis Dagens 
Nyheder/ Nationaltidende fra 1932 til 
1945.

Han oplevede nazisternes magtover-
tagelse helt tæt på, blev i begyndelsen 
fascineret og senere dybt frastødt af 
nationalsocialismen. 
Kronika manøvrerede mellem naziko-
ryfæer og oppositionelle, hele tiden 
med det danske mindretals overlevelse 
for øje - og hele tiden pinligt bevidst 
om, at han ved at samarbejde med 
magthaverne gjorde sig til medskyldig.
René Rasmussen er museumsinspektør 
på Sønderborg Slot og bor i Tønder.
Han er cand.mag. i historie og sproglig 

kommunikation og formidling ved År-
hus Universitet.
1995-2004 ansat ved Studieafdelingen 
og Arkivet ved Dansk Centralbibliotek 
for Sydslesvig som arkivar og forsker.
Har bl.a. skrevet storværket i to bind: 
Front og Bro - Flensborg Avis i spil 
mellem Danmark og Tyskland 1930-
1945.
For foredrag og kaffe lægges 5 euro 
eller 40 kr.

[KONTAKT] SSFs og SdUs ”Jazz på 
Flensborghus” med Morten Schantz 
Unicorn - oprindeligt programsat til 
fredag den 20. november på Flens-
borghus - flyttes til lørdag den 28. 
november kl. 20 på Duborg-Skolen, 
meddeler SSFs kulturafdeling på 
Dansk Generalsekretariat.
Koncerten med Den Danske Jazzkvar-
tet torsdag den 5. november kl. 20 fin-
der sted som planlagt på Flensborghus.

Morten Schantz Unicorn-koncerten flyttes.



30.
Ældreklubben Flensborg-Duborg: Bingo med kaffe og kager på Flensborghus kl. 14.30
31.
Flensborg Bibliotek: Halloween kl. 11
Flensborg SSF Sct. Jørgen/ Mørvig: Udflugt i egne biler til Kobbermølle Industrimuseum kl. 
16.30
SSF Oversø/Frørup: Lotto i Gasthaus Salz & Pfeffer kl. 19
Vanderup UF: Punch-petanque på skolen kl. 14
SSF Tønning: Wellness på Skipperhuset kl. 10-18
SSF Hohn Herred: Halloween på Vestermølle Danske Skole kl. 17-21
Aktive Kvinder Slesvig: Billedbearbejdning på tablet og PC med Sönke Brix i Ansgarsalen kl. 
10-15
1.
Flensborg SSF Nord: Morgenmad i Spætteklubben kl. 9.30
2.
Flensborg SSF Nord: Margretheklub i Menighedshuset kl.14
SSF Eggebæk/Langsted: Lotto i Mines Minde kl. 19
SSF Jaruplund, Veding og Sankelmark: Gabys læsekreds på skolen kl. 19.30
De danske foreninger og organisationer i Store Vi: Fælles bestyrelsesmøde i forhallen kl.19.30
SSF Hatsted: Bogbus kl. 15 og børneaktiviteter ”Vi filter bolde” 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
SSF Gottorp Amt: Delegeretmøde på Slesvighus kl. 19
3.
Folkeuniversitetet, Den Slesvigske Samling og Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbib-
liotek: Foredrag med Claus Bundgård Christensen om ”Waffen-SS – nazisternes europæiske 
soldater” på Flensborg Bibliotek kl. 19.30
Dansk Husflidskreds Sydslesvig: Klubaften i Flensborg på Oksevejens Skole kl. 19-21.30
Det lille Teater Flensborg: Ungdomsgruppen opfører ”Bølgen” i Hjemmet kl. 19.30 
SSF Kobbermølle: Klub 60+, møde i kirkesalen i børnehaven
SSF Jaruplund, Veding og Sankelmark: Hygge for alle og foredrag ved Claus Olsen om ”Mar-
tinstift” i kirken kl. 15
Store Vi Kvindeforening: Hygge og snak i skolens forhal kl. 19.30
Lyksborg Kvindeforening: Udflugt til Papirmuseet i Gråsten fra ZOB kl.13.30
SSF Sild: Dansk-tysk strikkecafé i den tyske præstegård i List kl. 15-17
De danske foreninger og institutioner i Ejdersted: Uffes Kaffebar i Tønning på Uffe-Skolen kl. 
15-17
SSF Isted/Jydbæk: Børneeftermiddag i Jydbæk Forsamlingshus kl. 15
4.
”Landsbyhøjskolen”: Åbent foredrag med Steen Møller om ”Alternative samfund giver nye 
muligheder i landdistrikter” på Gråsten Landbrugsskole, Fiskbækvej 15, kl. 20-21
SdU: Instruktion for dommere i indefodbold i SIFs klubhus, Slesvig kl. 18
Aktive Kvinder Flensborg: Hygge med hattemager Walburga Jäger på Aktivitetshuset kl. 19
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
Harreslev Kvindeforening: Madlavning med Charlotte Havn på Gustav Johannsen-Skolen kl. 
19-22
Valsbøl pastorat: Onsdagskaffe på Valsbølhus kl. 15-17
De danske foreninger i Skovlund-Valsbøl: Bogbus ved Skovlund Danske Skole kl. 13-14.30
Aktive Kvinder Slesvig: Hobbyaften med quilling på Slesvighus kl. 19.30
SSF Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
Slesvig Seniorklub: Klubbens 30 års fødselsdag med hygge og kaffebord i Ansgarsalen kl. 
14.30 
5.
”Landsbyhøjskolen”: Åbent foredrag med Hanne Tanvig om ”Hvad kræves der for at udvikle 
landsbysamfund?” på Gråsten Landbrugsskole, Fiskbækvej 15, kl. 19-20
SSFs Humanitære Udvalg: ”Formiddagsbif” med filmen ”Stille hjerte” på Flensborg Bibliotek 
kl. 10
SSFs Humanitære Udvalg: Seniordans med Signe Andersen på Flensborg Bibliotek kl. 14.30
Det lille Teater Flensborg: Ungdomsgruppen opfører ”Bølgen” i Hjemmet kl. 19.30
SSF og SdU: Jazz på Flensborghus med Den Danske Jazz Kvartet kl. 20
SSF Flensborg by: Delegeretmøde i Taruphus kl. 19
SSF Rendsborg-Bydelsdorf: Lanterneoptog fra Rådhuspladsen i Bydelsdorf kl. 18
SSF Gettorp: Eddys filmaften i DRK-Haus kl. 19.30
SSF Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
SSF Slesvig-Frederiksberg: Lotto i Mansteinstr. 9 kl. 19.30 
Slesvig og Omegns Danske Menighed: ”Mød det danske sprog i mødregruppen” i Margrethe-
gården kl. 10.00-11.15 
Torsdagsklubben Mårkær: Møde hos Gertrud Jochimsen kl. 15
Sønderbrarup Skole: Strikkecafe med Gerda Eichhorn på skolen kl. 19-21
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Lanterneløb i Bydelsdorf

Hygge aflyses

Delegeretmøde

[KONTAKT] Torsdag den 5. november 
(IKKE som tidligere oplyst fredag den 
6. november) kl. 18 med Rådhus-
pladsen som mødested inviterer SSF 
Rendsborg by sine medlemmer, alle 
fra Ejderskolen, børnehaverne, fritids-
hjemmet og alle fra SSW med deres 

familier og venner til en stemningsfuld 
aften omkring lanternerne.
Rendsburger Musikkorps spiller.
Efter optoget kan der købes grillpølser 
og drikkevarer i Ejderhuset.
De ældre elever får udleveret fakler.

[KONTAKT] SSF Store Solt må desvær-
re aflyse sin planlagte hyggeeftermid-
dag den 31. oktober (reformationsdag) 
i Møllebro Forsamlingshus, da der er 

problemer med afløbet fra køkkenet, 
og gulvet i entreen må tages op, bekla-
ger formand Monika Jansen.

(KONTAKT] SSF Gottorp amt indbyder 
til delegeretmøde mandag den 2. no-
vember kl. 19 på Slesvighus i Slesvig.
Efter velkomst og kort beretning ved 
amtsformand Franz Dittrich arbejdes 
der i grupper og orienterer Preben 

Vognsen bl.a. om distrikternes bruger-
betaling til amterne. 
Der rundes af med ”eventuelt”
Af hensyn til serveringen bedes om 
tilmelding til sekretariatet, 04621 
23888, senest i dag, 29. oktober.

Foredrag om Martinstift
[KONTAKT] SSF i Jaruplund, Sankel-
mark/Veding og Jaruplund danske 
menighed indbyder til hyggelig og 
informativ eftermiddag tirsdag den 
3. november kl. 15 i kirkens lokaler 
på Jaruplundvej/ Jarplunder Weg 14 i 
Jaruplund.
Man får besøg af Claus Olsen, som 

har haft tilknytning til Martinstift i 
Flensborg, og som fortæller om institu-
tionen, der var en del af Diakonische 
Werke i Flensborg.
Foredragets hovedvægt lægges på 
Martinstifts rolle under 2. verdenskrig.
Claus Olsen, der har skrevet en bog 
om 150 år med Diakonische Werke, 

har opholdt sig to år i Danmark i for-
bindelse med sin uddannelse og ar-
bejde. Han taler dansk, men vil gerne 
have lov til at fortælle på tysk. Spørgs-
mål og samtaler bliver på dansk.
Der kan købes kaffe for 2 euro.
Alle er velkommen.
 IB

Martinstift i udkanten af Flensborg. (Foto:privat)

Ganzheitliche
Sprachpflege
[KONTAKT] ”Die Friesische Herbst-
hochschule als Beispiel für unseren 
ganzheitlichen Ansatz in der gene-
rationsübergreifenden friesischen 
Sprachpflege gehört zu den belieb-
testen Veranstaltungen im friesischen 
Netzwerk.“
Das konnte Enken Johannsen, Vor-
standsmitglied der Friisk Foriining, fest-
stellen, als sie die gut 50 Teilnehmer 
zum Herbsttreffen in der dänischen 
Heimvolkshochschule, Jaruplund 
Højskole, in Jarplund begrüßte. Seit 
die Grande Dame der Friesen, Marie 
Tångeberg, 1988 den Startschuss für 
die bei den Dänen abgeguckte Art des 
Lernens außerhalb der Schule gelegt 
hat, ist die Herbsthochschule Jahr für 
Jahr durchgeführt worden.
”In diesem Jahr also zum 28. Mal und 
mit der zweithöchsten Teilnehmerzahl 
überhaupt”, weiß Manfred Nissen, 
Geschäftsführer der Foriining.
Das Projekt wird von der Beauftragten 
der Bundesregierung für Kultur und 
Medien über den Friesenrat gefördert. 
Das umfangreiche Programm bot 
verschiedene Workshops und Semi-
nare wie Friesischer Personalausweis 
nach bestandenem Test,  Zentangle, 
das Übersetzen von Liedtexten und 
Schmuckproduktion aus Silberdraht. 
Gut besucht waren ebenfalls die Kurse 
Friesisch für Anfänger, Arbeiten mit 
Beton und Holz, Tai-Chi, Jazzdance 
und ein Musik-Workshop, in dem die 
Grundlagen für eine mehrsprachige 
CD entwickelt wurden.
Das Rahmenprogramm mit einem 
Film über die Premiere des mehr-
sprachigen Freilufttheaters ”E ploon 
foon e Saks”, einer Exkursion zum 
Naturschutzgebiet Fröruper Berge und 
einem Vortrag über das Verhältnis der 
Dänen zu den Friesen rundeten die 
diesjährige Herbsthochschule ab.
Der Termin fürs kommende Jahr ist in 
vielen Kalendern bereits vorgemerkt: 
29. September bis 3. Oktober.
 mcn Im Naturschutzgebiet Fröruper Berge. (Fotos: privat)

Kinder-Theater in Eigenregie.

Zwei Schauspieltalente.
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Uddeler sprog- og kulturpris
[KONTAKT] Mandag den 9. november 
kl. 19,30 uddeler Sprogforeningen sin 
sprog- og kulturpris i Billedsalen på 
Folkehjem i Aabenraa.
Det bliver en festlig aften med un-

derholdning af Sønderjysk Folkekor, 
uddeling af prisen, kaffe og brødtorte 
samt et foredrag ved prismodtageren.
Formanden for Sprogforeningen, Fro-
de Sørensen, tør godt garantere, at det 

bliver et spændende foredrag, selvom 
navn og tema først meddeles på selve 
aftenen.
Der opkræves ikke entre.

Für Prof. Dr. Karl Ernst Laage

I Læk

[KONTAKT] Träger des Hans-Mom-
sen-Preises, der Kulturpreis des Krei-
ses Nordfriesland, ist im Jahr 2015 
Prof. Dr. Karl Ernst Laage. Mit dieser 
Auszeichnung, die am 1. November 
überreicht wird, würdigt der Kreis 
Nordfriesland die besonderen Ver-
dienste, die sich Prof. Dr. Laage um 
die Erforschung von Leben und Werk 
Theodor Storms erworben hat.
Er gilt als einer der renommiertesten 
Kenner des Dichters. 1966 über-
nahm er die ehrenamtliche Leitung 
der Theodor-Storm-Gesellschaft und 
entwickelte sie zu einer der größten 
deutschen Literaturgesellschaften. Er 
setzte sich für den Ankauf und die 
teilweise originalgetreue Herrichtung 

des Theodor-Storm-Hauses durch die 
Stadt Husum ein. Die Möbel, Bilder 
und Dokumente des Dichters sind das 
Ergebnis einer zwei Jahrzehnte langen 
„Spurensuche“ durch Karl Ernst Laage.
Auch die Gründung des Literaturmu-
seums ist seinem Engagement zu ver-
danken. In einem Nebengebäude des 
Storm-Hauses befindet sich das von 
ihm aufgebaute Archiv, das zusammen 
mit dem Wohnhaus das Theodor-
Storm-Zentrum bildet. Hier arbeitet 
der Ehrenpräsident der Storm-Gesell-
schaft, Ehrenbürger der Stadt Husum 
und Träger des Verdienstordens des 
Landes Schleswig-Holstein auch in sei-
nem hohen Alter noch mit.
Karl Ernst Laage hat auf den Spuren 

Storms die Landschaft Nordfrieslands 
wie kaum ein anderer kulturell er-
schlossen - in zahlreichen Vorträgen, 
auf Exkursionen sowie in vielen Publi-
kationen.
Sein Wissen gab der pensionierte Stu-
diendirektor auch mit der Berufung als 
Professor an die Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel weiter.
Der seit 1986 jährlich verliehene Kul-
turpreis des Kreises Nordfriesland ist 
nach Hans Momsen (1735-1811) aus 
Fahretoft benannt, der als Landmesser 
und Bauer sein Leben lang autodidak-
tisch als Mathematiker, Astronom und 
Instrumentenbauer tätig war.

[KONTAKT] SdUs Rock Ya Youngs-
ters indbyder 5.-10. klasses unge til 
halloween-disko i Læk Danske Skole 
torsdag den 5. november kl. 18-21.
Entreen er sat til 2 euro.
Kommer man udklædt, er man med 
i konkurrencen om en række fede 
gevinster.

Gute Zusammenarbeit mit
Dänemark wird fortgesetzt
[KONTAKT] Ministerpräsident Tors-
ten Albig und Europaministerin Anke 
Spoorendonk haben am 23. Oktober 
dem dänischen Ministerpräsidenten 
Lars Løkke Rasmussen in Kopenhagen 
einen Antrittsbesuch abgestattet. ”Wir 
haben sehr  konstruktive Gespräche 
geführt und vereinbart, unsere bis-
herige enge Zusammenarbeit weiter 
fortzusetzen”, zog Albig Bilanz.
Es war das erste Treffen der Politiker 
seit dem Regierungswechsel in Däne-
mark im Juni dieses Jahres. 
”Für Schleswig-Holstein ist Dänemark 
einer der wichtigsten Kooperations-
partner. Der schleswig-holsteinischen 
Landesregierung ist viel daran gelegen, 
unsere strategische Zusammenarbeit 
mit Dänemark weiter auszubauen und 
zu vertiefen”, sagte Albig.

Im Mittelpunkt der Gespräche über 
die zukünftige deutsch-dänische 
Zusammenarbeit standen aktuelle 
Themen wie die feste Fehmarnbelt-
querung und die Flüchtlingssituation 
sowie die Entwicklungen entlang des 
Jütland-Korridors und die Minderhei-
tenpolitik im Grenzland.
Am Nachmittag trafen Albig und Spoo-
rendonk Wirtschaftsminister Troels 
Lund Poulsen und Bildungsministerin 
Ellen Trane Nørby.
Im Fokus des Gesprächs stand die 
gemeinsame Ministererklärung zu 
Wachstum und Wirtschaftsentwick-
lung im deutsch-dänischen Grenzland, 
auf die sich Schleswig-Holstein und 
Dänemark im April dieses Jahres ver-
ständigt haben.
Darüber hinaus fand ein Austausch 

über die Fortschritte bereits laufender 
Projekte statt, z.B. die Ausweitung der 
Grenzpendlerberatung, die Auflade-
stationen für Elektrofahrzeuge sowie 
das gemeinsame Berufsausbildungs-
forum.
”Die Zusammenarbeit mit Dänemark 
ist eine Grundkonstante unserer Lan-
despolitik. Denn in Schleswig-Holstein 
haben wir die einmalige Ausgang-
lage, dass wir auch zusammen mit 
dänischen Partnern Entwicklungen in 
unserem Land vorantreiben können. 
Dies hat bislang sehr gut funktioniert, 
weil die Strukturen in Wirtschaft und 
Gesellschaft in Schleswig-Holstein und 
Dänemark sehr ähnlich sind”, erklärte 
Europaministerin Spoorendonk.
 stk

En gang griseri

Så spilles der igen

[KONTAKT] Nær ved tre snese dansk-
sindede stabelholmere mødtes 17. 
oktober i Drage Forsamlingshus for at 
fejre høsttiden med en gang helstegt 
pattegris. Sådan en høstfest har Syd-
slesvisgk Forening Drage-Svavsted en 
mangeårig tradition for at arrangere 
midt i oktober. 
Skønt langt de fleste af deltagerne 
til daglig taler plat med hinanden og 
med hvem de ellers føler behov for 
at tale med, blev der - for det var jo 
Spil Dansk-uge i Sydslesvig - sunget 
et pænt udvalg af danske høst- og ef-

terårssange. Og dem kunne alle synge 
med på. Måske hjulpet lidt på vej af 
de fedtopløsende fluidi, der hører til 
for at få sådan en gris til at glide ned.
Deltagerne i festen havde taget godt 
med præmier med til det lotteri, der 
traditionelt skal afslutte festens offi-
cielle program. 
Men mange blev hængende længe 
efter. Det forlyder, at de sidste først 
forlod forsamlingshuset ved tretiden 
om natten.
 ph

[KONTAKT] SSF Frederikstad inviterer 
til lottoaften fredag, 6. november kl. 
19. Der spilles i Hans Helgesen-Sko-
lens gymnastiksal, Slesviggade/ Schle-
swiger Str. 23, om kød, pølser og flere 
flotte gevinster. 

Pølser og forfriskninger kan også købes 
i pausen.
Dårligt gående kan blive hentet. De 
skal blot de ringe til Jens Frank på 
04881 937313.
 ph

Også fra nabodistriktet i Frederiksstad kom der en del gæster. (Foto: privat)

Skumringstid 9. nov.
[KONTAKT] I november er der som al-
tid Nordisk Biblioteksuge. Temaet i år 
er ”Venskab i Norden”. Bibliotekerne 
i Husum, Slesvig og Flensborg slukker 
som alle biblioteker i Norden det elek-
triske lys, og i stearinlysets skær læses 
der op fra de islandske sagaer.
På Husum Bibliotek læser tidligere 
bibliotekar Keld Klemith Madsen fra 
kl. 18, hvor der serveres suppe. Pastor 
Ulrich Vogel akkompagnerer på klaver 
til et par fællessange. Entré: 5 euro for 
suppen. Salg af øl og vand.
Tilmelding til biblioteket 04841 82280 
senest torsdag den 5. november.
På Slesvig Bibliotek læser tidligere 
bibliotekar Carsten Reyhé, og der ser-
veres en lille islandsk appetitvækker kl. 
19. Fri entré.

Tilmelding hos Janneke Hambücher 
0162 - 2168544 eller j.hambuecher@
web.de.
På Flensborg Bibliotek læser Walther 
Knudsen fra Horsens kl. 19. Efter 
oplæsningen fortæller han i ord og 
billeder om en cykeltur på Island. 
Han cyklede næsten 1.900 km på en 
måned. Kl. 18 serveres en islandsk-
inspireret lammegryde for tilmeldte.
Pris for spisning og foredrag: 15 euro 
inkl. 1 vand eller 1 øl.
Tilmelding til spisningen på 0461 
86970 senest mandag den 2. novem-
ber. 
Arrangør er Dansk Centralbibliotek, 
Foreningen Norden, SSF Hatsted, SSF 
Husum og Omegn samt Slesvig og 
Omegns Danske Menighed.
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Her er mit liv
[KONTAKT] På det grå guld-møde i 
Flensborg i Tivolisalen på Christian 
Paulsen-Skolen sidst i september 
fortalte Rita Jespersen fra Aabenraa 
Grænseforening og Ingrid Davidsen fra 
SSF Flensborg By til dels ret så person-
ligt om deres liv.
Her Ingrids fortælling - til information 
naturligvis men også til inspiration for 
andre, der eventuelt får lyst til at slutte 
op om de kommende grå guld-møder.
Ingrid startede med at fortælle, at hun 
er født i Tinglev i 1943 og har to børn, 
og at hendes forældre havde Tinglev 
Tømmerhandel:
Min far, Jens Jessen, er født i Frørup, 
som dengang var tysk. Min mor er født 
i Randers.
Vi var tre piger. Den ældte, Kirsten, 
født i 1938, den yngste, Hanne, var 
født i 1945.
Min far var med i sognerådet, handels-
foreningen og det frivillige brandværn.
Politikken har altid spillet en stor rolle 
i vores hjem, både nord og syd for 
grænsen. Flensborg Avis har fulgt mig 
gennem hele livet.
Ja, vi voksede op i et udpræget dansk 
hjem. Jeg har nok fået meget ind med 
modermælken, som kom til at præge 
mit senere liv.
Jeg har boet her på Christian Paulsen-
Skolen i 27 år. I 1981 kunne skolen 
fejre 30 års jubilæum. Mine forældre 
havde fået en invitation til festen.
Dagene forinden havde der været 
flere læserbreve i Flensborg Avis, hvor 
nogle af dem tegnede et negativt bil-
lede af Sydslesvig. Det fik min far til 
at fare i blækhuset. Her er, hvad han 
skrev:

FAR SKREV
(citat) Vi overværede kongens ridetur 
over grænsen ved Frederikshøj i 1920. 
Fra en trætop nød vi udsigten. Gen-
foreningen var fyldestgjort. Et blad var 
vendt i danmarkshistorien.
For landsmænd i det fremmede faldt 
trøstens ord ved grænsen i Kruså: I skal 
ikke blive glemt. Skiftende regeringer 
og Folketing har holdt evighedsløftet.
Fra en revysang på Alhambra Kolding 
ind under den festlige tid - tilegnet vor 
lille pige i Flensborg:
Der er lang vej til Sønderjylland. Der 
er lang vej at gå. Har vi glemt dem, så 
lad os huske, de aldrig glemmer os. Så 
når vejen igen er jævnet, så tager vi 
afsted.
Når de hejser flag i Sønderjylland, vil 
vi være med.

STEMNING
Stemningsbillede fra Kolding omkring 
Nordslesvigs genforening med moder-
landet i 1920:
På Dalsgaards private realskole i Kol-
ding var vi seks sønderjyder, der ved 
hjælp af den tyske grænsebevogtning 
var smuglet over grænsen og blev op-
taget som elever på skolen.
Nu var det nok ikke vor skyld, at det 
nationale sindelag i Kolding var ud-
præget. Det var nok snarere den nære 
Skamlingsbanke og de otte sønderjy-
ske sogne, som ved grænsedragningen 
i 1864 forblev i kongeriget.
På skolen sang vi som morgensang 
ret ofte ”Det haver så nyligen regnet” 
og ”For de gamle som faldt er der ny 
overalt”.
På Casino i Kolding festede man for 
hjemvendte sønderjyske krigsfanger. 
Lomholt svingede taktstokken over by-
orkestret, og sangen rungede ud over 
den indre by.
I hovedstaden var følelserne blandet. 
Kahle sad ved roret (Hvad kan det 
nytte).
Han havde solgt de vestindiske øer. 
Hvad skulle man med et tysk mindre-
tal?
Forholdene artede sig lidt anderledes, 
og kongen kunne ikke bruge Zahle 
mere. Nygaard blev genforeningens 
statsminister.
14. marts stod vi foran Kolding avis´ 
telegramhal og fulgte afstemningen i 
den 2. zone. Ved midnatstid listede vi 
hjem til skolen og fældede en tåre.
For landsmænd sønden skelbækken et 
bittert tab. Ledelsen af Flensborg Avis 
tabte modet.

For de seks på skolen blev det til nogle 
ekstra fridage. Vi skulle deltage i fest-
lighederne. (citat slut)

BARN OG UNG
Vi havde en ganske almindelig barn-
dom. Legepladser fandtes jo ikke, så 
tømmerhandlen var vores legeplads 
mellem brædder, cement, betonrør, 
tjære og andet. Vi havde ikke en me-
ter græs.
Men vi fik på et tidspunkt kaniner, 
som kunne stå i ro ved en endevæg. 
Det var rigtig hyggeligt.
Efter endt skolegang kom jeg på Hø-
jer Ungdomsskole. Også her var det 
nationalt præget. Mange elever kom 
langvejs fra, men mange af forældrene 
havde tilknytning til Sønderjylland.
Vi havde også elever fra Sydslesvig. Jeg 
husker, at flere af dem cyklede hjem, 
når vi havde fri weekend. Her mærke-
de man, at pengene var små. Men jeg 
tror, alle var enige: Vi havde et godt 
ophold på skolen.
Herefter kom jeg i manufakturlære. 
Uddannelsen varede i fire år. Vi gik på 
handelsskole om aftenen fra kl. 18 til 
19.30 fra mandag til torsdag. Fredag 
havde forretningerne åben til kl. 20 og 
lørdag til kl. 13. Jo, det var da lange 
dage.

Også 1. maj og 1. november havde vi 
åben til kl. 20.
Dengang fik folkene på gårdene kun 
løn hvert halve år. Så blev der købt nyt 
arbejdstøj og måske en ny kjole, en 
habit og meget andet. Det var spæn-
dende dage.
Efter endt uddannelse kom jeg til Grå-
sten i Magasin. Det var dengang en fin 
og måske også lidt mere snobbet for-
retning, end jeg var vant til. Det skyld-
tes nok, at byen havde Gråsten slot, 
som jo var beboet af kongefamilien 
om sommeren. Jeg har da også selv 
engang ekspederet dronning Ingrid 
sammen med chefen. Det kunne jeg 
ikke andet end være stolt af.

KALLI
Så kom min mand Kalli ind i billedet. 
Han var tysktalende. Det var nok hel-
ler ikke just det, mine forældre havde 
ønsket.
Kalli er vokset op hos sine bedstefor-
ældre. Hans far faldt i krigen. Hans 
mor blev igen gift med en mand, der 
var gået i dansk skole og havde en dat-
ter fra første ægteskab. Hun gik også i 
dansk skole og boede hos moderen.
Bedsteforældrene ville ikke give afkald 
på Kalli, så han blev boende hos dem. 
Hans forældre adopterede i 1955 en 
dreng med navn Peter. Han kom i 
dansk skole og blev senere student fra 
Duborg-Skolen.
Kalli var altså godt klar over, hvad det 
danske mindretal var. Han kom dog 

hurtigt efter det danske sprog, for man 
talte helst ikke tysk til ham.
Mit eget tysk var heller ikke for godt, 
så jeg tog et halvt år til Kiel på det 
gamle militær-sygehus. Her gik jeg 
sygeplejersken til hånde. Her var spar-
tansk, og der kunne snildt ligge 16 pa-
tienter på stuerne. Men der herskede 
en god ånd i huset.
Derefter flyttede jeg til Flensborg, hvor 
jeg fik arbejde hos firmaet Uldal.

GIFTES
Vi ville så giftes. Jeg tog på konsulatet 
for at få ordnet de papirer, der skulle 
til. Her mente man helt alvorligt, at 
det nok var bedst, at jeg blev tysk 
statsborger. Det var ikke nemt for mig 
- for slet ikke at tale om mine foræl-
dre.
Vi gik på rådhuset - der skulle vi først 
borgerligt vies - og til vores store held 
havnede vi hos Standesbeamter Bø-
vad. Han så på papirerne og sagde: 
Det tager kun to sekunder at blive tysk 
statsborger, men fortsatte på dansk 
med at sige: Jeg finder lige ud af, hvor-
dan tingene hænger sammen.
Jeg beholdt mit danske pas, og har det 
såmænd den dag i dag.
Vi blev viet i Tinglev kirke.

MINDRETALLET
Vi fik en lejlighed i Harreslevgade i 
Flensborg og måtte selv sætte den i 
stand, men udgifter til døre og vinduer 
blev dog betalt.
Her fik vi vores datter Charlotte.
Hun blev døbt i den danske kirke, 
som var i barakken på Junkerhulvej, af 
pastor Nørgaard. At vi ikke var med-
lemmer af den danske kirke dengang, 
tænkte vi ikke over; vi var jo danske.
Vi blev hurtigt medlemmer af SSF og 
SSW, og snart blev vi spurgt, om vi 
ikke havde lyst til at være med i besty-
relsen.
Jeg blev tillidskvinde i Harreslevgade 
på venstre hånd. Det kostede dengang 
60 penning at være medlem af SSF og 
30 penning i SSW. Dengang kasserede 
man hvert kvartal; pengene var små, 
så jeg måtte ofte gå to eller tre gange 
for at få pengene hjem.
Et lyspunkt var der dog undervejs. Her 
var et ældre ægtepar, som hentede en 
kuvert i kommodeskuffen med 3,60 
mark, og sådan var det hver gang. De 
havde det småt men styr på økono-
mien.
Det var vort første kendskab til det 
danske mindretal, hvor vi har været 
aktive i over 40 år.

2. DISTRIKT
2. distrikts formand dengang var Jens 
Johansen, og formand var han med liv 
og sjæl. Det smittede af på vi andre. 
I bestyrelsen sad også Inge Christen-

sen og Gertrud Reich, som begge var 
kendte i Flensborg.
Vi startede altid vores møder med en 
sang fra højskolesangbogen og sluttede 
af med en aftensang. Og selvfølgelig 
blev der talt dansk på møderne, og 
sådan var det i alle tre distrikter, hvor 
vi var med.
2. distrikt holdt sine møder på Hotel 
Norden og på Cornelius Hansen-Sko-
len. Her var vi med i otte år.
I 1973 flyttede vi til Engelsby, hvor vi 
fik tilbudt en dengang topmoderne 
lejlighed, og vores andet barn kom til 
verden her.

20. DISTRIKT
Vi blev hurtigt spurgt af formanden i 
20. distrikt, Grete Matthiesen, om vi 
ikke ville være en del af bestyrelsen 
her. Kalli blev hurtigt formand, og jeg 
blev kasserer og tillidskvinde; så vi 
lærte hurtigt en masse mennesker at 
kende.
Dengang blev Engelsby-Centret byg-
get. Det skulle oprindeligt hedde 
Foreningernes Hus. Men det viste sig 
hurtigt, at det ikke kunne bruges til vo-
res daglige arbejde, så vi forblev i Mar-
grethe Gudme-Hjemmet på Nyvej.
Vi kunne dog bruge salen til årsmøde, 
julefester og lotto. Og vi holdt kamin-

møder fredag aften på fritidshjemmet 
med aktuelle temaer.
Nævnes skal også vores dans ind i 
maj-arrangement, som første gang 
blev holdt i centrets kantine. Ned til 
salen var der hængt en presenning op, 
idet skydedøren endnu ikke var sat op 
dengang.
Vi havde et flot danseorkester fra Dan-
mark, fik ost og rødvin - et stort hit, 
der fortsatte i mange år frem.
Nævnes skal også, at vi aldrig modtog 
penge fra hovedforeningen SSF, og det 
var vi stolte af dengang.

CP-SKOLEN
I 1978 så vi en annonce i Flensborg 
Avis. Man søgte en ny pedel på Chri-
stian Paulsen-Skolen. Den ville Kalli 
gerne søge, så det gjorde han.
Knud Morsing, dengang skoleinspek-
tør, ville kun have et pedelpar, selvom 
der kun var én løn. Morsing fortalte, 
hvad det krævede at være pedel. Sko-
len skulle passes, og måske var lille 
Peter kommet for sent til bussen og 
måtte køres hjem. Morsing bad mig 
dog passe hans kontor og lærerværelse 
- et lønnet job.
Vi startede med frisk mod den 1. 
marts 1979. Set i bakspejlet skulle der 
både være lyst og mod til.
Fire uger efter kom vi på vores første 
større opgave: Der skulle indkvar-
teres 500 piger. DGI havde stævne 
i Sydslesvig. Mange af lærerne og 
rengøringskonerne kom på arbejde, 

idet det var med fuld forplejning, og 
bespisningen foregik i gymnastiksalen. 
Jeg kan endnu se de store mængder af 
mad foran mig, og ikke mindst den af-
faldsbunke, vi havde.
Vi lånte naboskolen Auguste Victoria-
skolens bruserum. I vores eget bruse-
rum blev der installeret flere vandha-
ner, hvor vi satte platikbaljer hen. Det 
var et stort puslespil, som ved alles 
hjælp gik op. Det store arrangement 
lykkedes.
Da Kalli og jeg kom hjem, sagde vi til 
hinanden, når vi nu havde klaret det, 
så kunne vi nok også klare alt andet. 
Der var dog efterfølgende mange 
andre overnatninger på skolen. Det 
var FDF til årsmøderne. DHK holdt 
håndboldstævne i Sydslesvig, men vi 
havde dog aldrig mere end højst 200 
pr. gang.

MØDERNE
Når skolen startede efter sommerfe-
rien, havde lærerne deres første pæda-
gogiske rådsmøde, hvor man fastlagde 
datoerne for skolens arrangementer. 
Dem fik vi, så vi kunne se, hvornår 
distrikterne og andre kunne få deres 
datoer. Der var altså nok at holde styr 
på.
Vi havde kursister i dansk, engelsk 
og keramik. Skoleforeningen havde 
også mange af deres kurser her - og 
fester. Og gymnastikforeningen DAN 
havde hold kørende med både børn 
og voksne.
Ofte havde vi også møder med kirken, 
SSF og SSW Flensborg by.
Men vi forblev medlemmer af vores 
gamle distrikt i endnu to år.
Nævnes bør også, at vi ikke havde 
taget vores telefon med. Som Morsing 
sagde, der var jo telefon på skolen 
med omstilling til os. Og sådan blev 
det.
Tilmeldingerne til vore distriktsarran-
gementer skete ofte via skolen, hvor 
Inge Suppras var sekretær. Hun tog 
gerne imod tilmeldingerne. Det kunne 
man nok ikke i sin dybeste fantasi 
forestille sig i dag, godt 30 år senere.
Men vi fik dog glad og gerne vores 
egen telefon igen.

12. DISTRIKT
Så kom vi i 12. distrikt; den gamle 
bestyrelse gik alle af på én gang. Så 
tog Maren Schultz over som SSF-
distriktsformand, og Kalli blev formand 
for SSW-distriktet.
Vi gik fik en bestyrelse, og medlems-
kortene blev delt ud, så vi kunne kom-
me i gang med indkasseringen. Der 
blev planlagt møder, delt løbesedler 
ud, og vi kom ganske godt i gang.
Fælles for alle distriktsbestyrelser er 
lysten til arbejdet. Det er stort set de 
samme tilbud, vi kører med overalt; 
dog hver på sin måde.
Vi har mødt mange spændende men-
nesker gennem årene: Lone Hertz, 
Jens Rosendahl, Elsebeth Gerner, 
Holger K. Nielsen, Bent A. Koch, Grev 
Ingolf, Pia Raug, Flemming Jensen, Jes-
per Klein - for blot at nævne nogle af 
dem, vi mødte på vores vej.
Ved kommunalvalget var både Maren 
Schultz og Kalli opstillet som kandida-
ter, så der skulle gøres en stor indsats, 
hvilket vi for øvrigt også gjorde den-
gang i 2. og 20. distrikt. Vi havde valg-
aften på skolen, stod på gaderne med 
valgboder, hvor vi delte materialer og 
påskeliljer ud; sidstnævnte var jo SSWs 
vartegn.
I alle skolens vinduer blev der hængt 
valgplakater op, så ingen var i tvivl om, 
hvor vi stod - også sikkert utænkeligt 
i dag.

I DAG
I dag nyder vi vores otium. Vi deltager 
gerne i SSFs og SSWs arrangementer. 
Vi nyder at komme til møderne i Hu-
manitært Udvalg, gå i teater, er med i 
Skt. Hans menighed, og jeg går gerne 
til gymnastik i Engelsby-Centret hos 
Edel Linke.
Vi er kolonihavefolk, hvor vi nyder at 
være om sommeren med både børn 
og børnebørn, familie og venner.
Det var et lille indblik i mit liv som 
dansk sydslesviger.

Ingrid og hendes Kalli. (Foto: Martina Metzger)
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[KONTAKT] De danske foreninger og insti-
tutioner i Egernførde og Risby arrangerer 
traditionen tro kæmpe lanterneoptog fredag 
den 6. november med afgang kl. 18 fra Med-
borgerhuset.
Der plejer at deltage så mange børn og voks-
ne, at SSF Egernførde som arrangør satser på 
op imod 1.000 deltagere.
Efter turen gennem byen med TuS Eckernför-
des spillemænd i spidsen mødes man afslut-
tende i Jes Kruse-Skolens store hal, hvor der 
kan købes pølser, vafler, kaffe og sodavand.
Alle er velkomne, store som små, med lanter-
ner og uden - men gerne med.

Satser
på 1000
deltagere

Plakaten er tegnet af Johanna Knigge fra 9a på Jes Kruse-Skolen.

Børnehavebørnenes plakat er tegnet af Bandit-
terne fra Egernførde Børnehave.

Delegeretmøde
[KONTAKT] SSF Flensborg By inviterer 
til delegeretmøde torsdag den 5. no-
vember kl. 19 i Taruphus i Tarup forud 
for SSF-landsmødet 14. november.
Dagsordenen omfatter dagsordens-
punkterne ”Siden sidst”, ”Landsmødet 

den 14.11.2015 med bl. a. forman-
dens beretning og kandidatpræsenta-
tion” og ” Eventuelt”.
Tilmelding udbedes til viggo@syfo.de 
eller 14408 127.

50 kunstnere udstiller
[KONTAKT] Ikke færre end 50 tyske 
og danske kunstnere viser deres vær-
ker ved ”Grænseudstillingen 2015” i 
Skærbæk fra den 31. oktober.
Udstillingen viser, at kunst ikke kender 
grænser, og at kunstnere på begge 
sider af grænsen er inspireret af den 
unikke natur i vadehavet. Udstillingens 
fernisering falder på samme dag som 
åbningen af kulturugen i Tønder kom-
mune og værkerne er derfor inspireret 
af årets kulturugetema ”kvinden”.
Således viser de 50 kunstnere værker, 
der er inspireret af kvindelige former, 
farver og symboler.
Grænseudstillingen åbnes med en fest-
lig fernisering den 31. oktober kl. 14 
og kan derefter opleves frem til den 
6. december i Kunstnerhuset i Skær-
bæk. Blandt kunstnerne findes både 
malere, keramikere, tekstilkunstnere, 
glaskunstnere, billedhuggere og smyk-
kekunstnere.
”Selvom de 50 kunstnere er forskel-

lige, er de tæt forbundet i en sag. De 
lever og arbejder i Nationalpark Va-
dehavet, og udgangspunktet for deres 
kunst er netop det område” siger Karin 
Lorenzen Kjærgård, projektkoordina-
tor ved Kunstnerhuset i Skærbæk.
En af de 50 udstillere er Erna Møller 
fra Ribe, der til udstillingen har lavet 
otte glasstøbninger. Bl.a. medbringer 
hun „Troldkællingen“, der med både 
humor og farveglæde forholder sig til 
kvinde-temaet. Kunstavisen skrev i 
slutningen af 2014 om Erna Møllers 
værker ”Endelig slipper kunstneren ind 
imellem alle tøjler og bliver i sine små 
og store glasfigurer renlivet humorist.“
En anden udstiller er Solvej Krüger 
fra Wittbeck. Hun fremstiller plastiker 
og objekter af strandingsgods, laver 
fotografier, sensorisk maleri og lom-
mekunstnerkort.
Mere end 240 kunstværker er tilmeldt 
udstillingen.

Troldkællingen af Erna Møller.

Philli & Luise af Solvej Krüger.
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