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Ugens overskrifter

FDF ASSISTEREDE

Lanterne-sjov

Opråber

[KONTAKT] Ved Tarp Danske Børnehaves lanterneløb forleden assisterede
Flensborg FDF-orkester og dets elevorkester Ugleorkesteret musikalsk.
Elevorkestret er startet i foråret 2015
og består af en håndfuld FDFere fra
Tarp-egnen, som efter det regulære
FDF-møde om mandagen i Uglereden får en halv times musik-oplæring,
for så senere at rykke op i det store
FDF-orkester. Elevorkestret oplæres af
Schirin Tarko, mangeårigt medlem af
FDF-orkestret.
st

[KONTAKT] Når Peter Asmussen er opråber på Frederiksberg i Slesvig, kommer de alle. (Foto: Bernd
Bossemeier)
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Nissebørn
[KONTAKT] Når nissebørnene synger ved Paludanushuset i Frederiksstad, er der snart jul. (Foto:
Peter Hansen)
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Ny bestyrer
[KONTAKT] I Skovby har de fået ny bestyrer på
Hærvejshuset: Olaf Schröder med familie. (Foto:
Bernd Bossemeier)
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Tilfreds

[KONTAKT] Mindretalsrådet i Tyskland afsluttede
2015 med tilfredshed - sådan da. (Foto: Mindretalsseketariatet)
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LEDER

Sydslesvigsk Forening

Støtter
flygtningebørn

[KONTAKT] Det danske mindretals organisationer er mere
end villige til at yde deres, når
det gælder humanitær behandling af de mange flygtninge, der
kommer til landsdelen. Men
deres muligheder er begrænsede, fordi midlerne målrettet og
udelukkende gives til det danske (kultur)arbejde i Sydslesvig.
Denne kendsgerning skal respekteres.
Men der gøres dog noget: En
organisation stiller et tomtstående hus til rådighed, og også
andre hjælper individuelt humanitært.
Den største ressource imidlertid
er de mange frivillige fra det
danske mindretal, der side om
side med tyske medborgere
yder en slags førstehjælp til
flygtningene - alene eller i organisationer som f.eks. Flüchtlingshilfe Flensburg og projektet
Refugees Welcome - Flensburg.
I morgen, fredag den 4. december kl. 19 søger Sydslesvigsk
Forening sammen med folkBaltica også at yde et bidrag til
flygtningehjælpen, især til de
mange flygtningebørn. Da arrangerer SSF en støttekoncert
på Flensborghus til fordel for

netop og især flygtningebørn.
Støtten kanaliseres til Flüchtlingshilfe Flensburg og projektet
Refugees Welcome - Flensburg.
Tre musikalske acts har sagt ja
til at spille gratis den aften for
at være med til at samle penge
ind.
Den ene er Rasmus Hoffmeister, sanger og sangskriver med
mindretals-baggrund fra Harreslev.
Desuden kan publikum glæde
sig til et genhør med det velkendte par, violinisten Harald
Haugaard og sangerinden Helene Blum.
Koncertaftenen afsluttes med
Jacob Dinesen (19) fra Tønder,
Danmarks unge Bruce Springsteen.
Kunstnerne giver afkald på
deres honorar, og billetindtægterne doneres helt og holdent
til de nævnte to flygtningehjælpeorganisationer.
Billetter fås bl.a. på SSFs sekretariater og ved indgangen.
Rüdiger Arp Arrangementsteknik, Fotostudioet Lichtbildnerei
og Café Central bakker ligeledes op om koncerten.
Velkommen til!
SYDSLESVIGSK FORENING

Orkestereleverne syntes, det var sjovt at gå i et optog sammen med resten af orkestret. Eleven Anna-Sophie fik den ekstra opgave at holde noderne for Sofie under
optoget. (Foto: Schirin Tarko)

SSW

Åbent hovedudvalgsmøde
[KONTAKT] SSW indbyder delegerede
og medlemmer til hovedudvalgsmøde
tirsdag den 8. december kl. 19 på
Slesvighus i Slesvig.
Dagsordenen omfatter:
1. Velkomst ved landsformand Flemming Meyer.

2. Beslutning om stemmeret til alle
SSW-medlemmer på dette møde.
3. Drøftelse og beslutning: resolutioner fremlægges på mødet.
4. Køreplan for SSWs nye rammeprogram.
5. Forslag til vedtægtsændringer.

6. Aktuelt fra minister Anke Spoorendonk og landdagsgruppen.
7. Eventuelt
Alle SSW-medlemmer er velkomne.
Det tilstræbes, at alle SSW-medlemmer får både tale- og stemmeret.

SYDSLESVIGSK ÅRBOG 2015

Dansk virke i Sydslesvig
[KONTAKT] »Sydslesvigsk Årbog 2015
- Dansk virke i grænselandet« blev
præsenteret på SSFs Landsmøde den
14. november i Husum. Den ligger nu
klar til afhentning på alle SSFs sekretariater.
Den beretter traditionen tro fra alle de
dele af det danske mindretals arbejde
i Sydslesvig, der har villet bidrage med
indlæg til årbogen. Den fortæller om
glæder men også om problemer, om
synliggørelse og om holdninger i det
danske mindretal i Sydslesvig.
Sydslesvigsk Årbog 2015 er ligesom
dens 54 forgængere siden 1960 omend løbende relanceret - en solid
håndbog for alle, der ønsker at følge
med i udviklingen inden for danskheden i Sydslesvig.
TEMAARTIKLER
Årbogen rummer også denne gang tre
læsværdige temaartikler:
• Professor Uffe Østergård skriver om
”Det dansk-tyske grænseland i europæisk perspektiv”.
• Arkiv- og forskningsleder Mogens
Rostgaard Nissen beskriver ”Det
Sydslesvigske Samråds historiske baggrund”. Og
• Formanden for Sydslesvigudvalget
Kim Andersen (V) fhv. MF og MF Jan
E. Jørgensen (V), indfødsretsordfører,
gør status over ”Dansk statsborgerskab
for danske sydslesvigere”
Sydslesvigsk Forenings formand Jon
Hardon Hansen benytter spaltepladsen til at uddybe synspunkter om det
danske mindretals aktuelle situation,
om samarbejde og fremtidsperspektiv.
Foreningens generalsekretær Jens A.
Christiansen skriver om SSFs virke på
Christiansborg.
Årbogen, der er illustreret med mange
billeder fra årets gang, indeholder
arbejdsberetninger fra de forskellige
grene af det mangesidede danske og
frisiske arbejde samt den populære
dagbog med den vanligt detaljerede,
kronologiske oversigt over, hvad der
hændte af små og store mindretalsrelevante ting i året, der svandt.
Sidst men ikke mindst indeholder
årbogen mindeord om fremtrædende

og knap så fremtrædende danske
sydslesvigere og Sydslesvig-venner i
kongeriget.
GRATIS
Sydslesvigsk Årbog 2015 er en del af
Sydslesvigsk Forenings og det danske
mindretals informationsarbejde. Den
er gratis og kan bestilles/ afhentes på
alle Sydslesvigsk Forenings sekretariater i Sydslesvig.
ADRESSEBOGEN
Den sydslesvigske navne- og adres-

sebog udgives ikke mere på tryk men
kan - ligesom årbogen - læses som
download på Sydslesvigsk Forenings
hjemmeside www.syfo.de. Se på sitet
under downloads.
Udgiver: Sydslesvigsk Forening/ Dansk
Generalsekretariat i Flensborg.
Redaktion: Jette Hanisch og Bernd Engelbrecht, Sydslesvigsk Pressetjeneste.
Layout, tilrettelæggelse og tryk: Flensborg Avis A/S.
360 sider. Oplag: 3.000 eksemplarer.
Redaktionsslut: 15. oktober 2015.
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HELLIGÅNDSKIRKEN I.

FLENSBORG
Kirkens nye alterdug.
(Foto: privat)

100 så ny alterdug
[KONTAKT] Første søndag i advent,
på toårsdagen for indvielsen af Bjørn
Nørgaards udsmykning af Helligåndskirken i Flensborg, blev en ny alterdug
taget i brug. Denne gang er kunstværket blevet til ved lokale kunstneres
indsats, idet dugen er tegnet af arkitekt
Claus Harttung og broderet af menighedsrådsmedlem og lærer Jørgen Ole
Pedersen.

100 kirkegængere deltog i gudstjenesten og beundrede ved den efterfølgende reception i kirken resultatet på
nærmere hold.
Provst Viggo Jacobsen opfordrer til
selv at tage resultatet i øjesyn: ”Kirken
er åben dagligt kl. 14-16 undtagen
mandage, og der er gudstjeneste hver
søndag kl. 10.
vj

Ugen
der kommer
4.
SSF: Støttekoncert til fordel for ”Flüchtlingshilfe Flensburg” og ”Refugees Welcome – Flensburg”
på Flensborghus kl. 19
SSF Hanved/Langbjerg: Julefrokost for tilmeldte i Langbjerg Forsamlingshus kl. 19
SSF Sild: Filmklub i Kulturhuset i List kl. 19
SSF Egernførde: Banko på Jes Kruse-Skolen kl. 19.30
SSF Bøglund: Julefrokost for tilmeldte i forsamlingshuset kl. 19
SSF Satrup/Havetoft: Julefrokost for tilmeldte i Hostrup Forsamlingslokale kl. 18.30

KORSANG I ANSGAR

Rømø
kalder
[KONTAKT] SSFs distriktsformænd og
-bestyrelser, ældreklubledere og -hjælpere i Flensborg og opland er inviteret
til informationssamvær med gløgg og
æbleskiver på luksusyachten M/S Sanssouci, der ligger ved kaj i Flensborg
havn, onsdag den 16. december kl.
12.30-14.30.
Tilmelding via SSFs bysekretariat, tlf.
0461 14408-127.
Hotel Kommandørgården på Rømø,
nu på Unescos verdensarvliste, præsenterer ved samværet mulige distriktsudflugter til Syddanmark.
I sagens natur ikke mindst om Hotel
Kommandørgården, men også om
Rømø, om aktiviteter på hotellet, musik og dans, buffet, god mad (fiskebuffet), hestevognsture, østersplukning,
fortællinger om øen, danseshow med
lokale folkedansere osv., om udflugtsmål på øen, hvalbenshegnet, Danmarks mindste og ældste skole, kirken,
Nordeuropas bredeste strand etc.,
om udflugtsmål i nærheden og i Syddanmark, de ældste byer i Danmark,
Ribe og Tønder, øerne Sild og Mandø
med sælsafari, naturfænomenet Sort
Sol, forskellige museer osv., samt eksempler på programmer med og uden
overnatning.

Sine Nomine besøgte Ansgar i april - og kommer nu igen. (Foto: privat)

Uden navn
[KONTAKT] Koret Sine Nomine fra
Odense besøgte Ansgar i Flensborg
tidligere i år, og de kommer nu igen
for at forskønne 2. søndag i advents
gudstjeneste i Ansgar Kirke, Flensborg Nord, 6. december kl. 14.
Ved den efterfølgende adventskaffe
synger koret også nogle sange.
I gudstjenesten synger de ”Maria
gennem torne går”, ”Joy to the
world” og Michael Bøjesens ”Pater
Noster”.

FREDERIKSBERG

Liv og lyst

5.
Flensborg Bibliotek: Dolas Dukketeater kl. 11
Det lille Teater Flensborg: Gummi Tarzan i Hjemmet kl. 16
Helligåndskirken Flensborg: Adventskoncert med Stephan Krueger kl. 16
SSF og SSW Flensborg Nord: Adventsfest i Tønnsenhuset kl. 15
SSF Flensborg Centrum/Duborg/Vest og Ældreklubben Duborg: Adventsfest på Duborg-Skolen
kl. 14.30
SSF Flensborg-Sporskifte: Julefrokost for tilmeldte i Det Danske Hus kl. 19
SSF Flensborg amt: Juletur for tilmeldte til Århus, fra Fördehalle kl. 8
SSF Sild: Julelotto på Hans Meng-Skolen kl. 15
SSF Rendsborg by: Julebasar i Ejderhuset kl. 12-16
SSF Svansø og Risby UF: Julefrokost på Risby Danske Skole

[KONTAKT] Man har lyst til at være
med, når SSF Frederiksberg i Slesvig
kalder til møde.
Sidst var der mindst 40 deltagere ved
en herlig aften i det hyggelige foreningslokale. ”Pott” lød der mange
gange.
Fhv. skoleinspektør Helga Light Braun
var for et stykke tid siden blevet valgt
til ny formand for distriktet og udtrykte
glæde over at kunne forblive i de
vante omgivelser - og kunne trække på
den tidligere formand Dorte Dautenheimer samt bl.a. Birte Lütt og Gerhard Dautenheimer som engagerede
støtter.
Johanna

6.
SSF Lyksborg og menigheden: Adventsfest kl. 15. Gudstjeneste i kirken kl. 14
SSF Skovlund/Valsbøl, Medelby, Store Vi og menigheden: Adventsfest i Valsbølhus kl. 15-17
SSF Sydtønder amt: Adventsfest og gudstjeneste i kirken kl. 10
SSF Bøglund: Julefest i forsamlingshuset kl. 15 - gudstjeneste og luciaoptog i ”Kirche zu Fahrenstedt” kl. 14
SSF Treja/Hollingsted: Julemarked på Treja Danske Skole kl. 10-17
SSF Damholm: Julefest i forsamlingshuset kl. 15
SSF Slesvig-Frederiksberg + Slesvig menighed: Adventsfest i Hærvejshuset kl. 14
SSF Arnæs: Julefest i forsamlingshuset kl. 15.30
7.
Helligåndskirken Flensborg: Adventskoncert med Helligåndskirkens Kor og organist Stephan
Krueger kl. 20
SSF Flensborg-Nord: Diabetikerklubbens adventsmiddag i menighedshuset kl. 13
SSF Jaruplund, Veding og Sankelmark: Gabys læsekreds på skolen kl. 19.30
SSF Eggebæk/Langsted: Julklapp i Mines Minde
SSF og SSW Sønderbrarup, Kvindeforeningen + menigheden: Adventshygge i menighedslokalet
kl. 19.30

Det 12 mand stærke kor har eksisteret i 35 år. Koret fik sit latinske
navn (= uden navn), da det startede som et øvekor for dirigenten
Claus Clausen, da han skulle aflægge sin eksamen på Det Fynske Musikkonservatorium i Odense. Koret
har optrådt flere gange i udlandet.
Koret mestrer også underholdende
korsang.

Opråber Peter Asmussen i m. sammen med formand Helga Light-Braun t.v. og fhv.
formand Dorte Dautenheimer t.h. - et sympatisk team på Frederiksberg. (Foto:
Bernd Bossemeier)

FDF MEDVIRKER

8.
SSW: Hovedudvalgsmøde kl. 19 på Slesvighus
Det lille Teater Flensborg: Gummi Tarzan i Hjemmet kl. 19
Flensborg-Biffen: ”Atanarjuat – the fast runner” på Flensborghus kl. 19.30
SSF Jaruplund, Veding og Sankelmark: Synger julen ind med Johan Herold i kirken kl. 15
SSF Hatsted: Åbent forsamlingshus - Hatsteds julekalender kl. 18
Tønning Kvindeforening: Adventsfest
Aktive Kvinder Slesvig: Adventsfest i Ansgarsalen kl. 19
Midtangel Seniorklub: Advent i mødelokalet på Satrup skole kl. 15
Skovby Seniorklub: Julefrokost m.m. i Hærvejshuset kl. 12.30
9.
SSFs Humanitære Udvalg: Advent med kirkecafé på Flensborghus kl. 14.30
SSF Kobbermølle: Adventshygge på skolen kl. 19.30
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
SSF Skovlund-Valsbøl: Levende julekalender i Skovlund Forsamlingshus kl. 19
Sild Seniorklub: Adventsfest i klublokalet i Kejtum kl. 15
Tønning Menighedspleje: Adventsfest kl. 15
SSF St. Peter-Ording: Julefest på Klitskolen kl. 20
SSF Mårkær: Adventshygge i mødelokalet i børnehaven kl. 19.30
SSF Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
Slesvig Menighedspleje: Juleafslutning med lotto i Ansgarsalen kl. 14.30
Midtangel Danske Menighed: Filmaften ”Matador 7+8” i menighedslokalet på Satrup Skole kl.
19
10.
Det lille Teater Flensborg: Gummi Tarzan i Hjemmet kl. 19
SSF: Jul for hele familien med Sønderjyllands Symfoniorkester i Stadthalle, Egernførde kl. 19
SSF Flensborg by: Adventsfest på Flensborghus kl. 14.30
SSF Harreslev: Julesang på skolen kl. 19.30
Vanderup UF: Julehygge for voksne på skolen kl. 20
SSF Damholm: Hobby i forsamlingshuset kl. 15
SSF Gottorp amt: Slesvighus-Biografen: ”Atanarjuat – the fast runner” på Slesvighus kl. 19.30
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FDF-orkestret spillede også ved høstgudstjeneste i Ansgarkirken. (Foto: privat)

Til gudstjeneste søndag
[KONTAKT] Søndag den 6. december
spiller Flensborg FDF-orkester igen til
gudstjenesten i Helligåndskirken. Det
er en tradition, orkestret har i adventstiden, og denne tradition er mere end
35 år gammel. Kun en enkelt gang

måtte orkestret svigte pga. sygdom.
Da de for tiden ikke er så mange,
kommer der nogle fra Tønder FDF og
hjælper. De to orkestre hjælper gerne
hinanden.
Orkestret spiller præ- og postludium

samt et stykke efter prædikenen.
Orkestret er en del af Flensborg FDF,
der foruden orkestret bl.a. også har en
elevafdeling.
Karen Sofussen

Styrk vores mindretal - 

skaf et nyt SSF-medlem!
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PEBERNØDDEBØRNEBAGER

SYDTØNDER SSF

Bagedag
[KONTAKT] Langt ud på parkeringspladsen duftede det af nelliker og kardemomme - eller var det ingefær?
En ordentlig hoben pebernøddedej lå
endnu i de skåle, den var rørt i. Nogle
var allerede bagt og kom lune og dampende ud af ovnen og forstærkede
duften.
Men børnene - og nogle af mødrene
- stod stadig og trillede flere. Der blev
dog så megen dej til overs, at de fleste
kunne få noget af den med hjem og
bage videre der.
ph

Der er ikke mange ben i at bage pebernødder, men de kan snart få ben at gå
på. (Foto: Peter Hansen)

BREDSTED

Adventsfest i Læk
[KONTAKT] Søndag den 6. december
indbyder SSF Sydtønder til hele amtets
advenstfest kl. 10 i Læk kirke.
Efter gudstjenesten er der komsammen i lokalerne ovenpå med mad,
hygge, julesange og underholdning.

Tilmelding til Dansk Sekretariatet på
tlf. 04661 2755.
Pris: 10 euro eller 80 kroner
Alle medlemmer ønskes en god jul og
et godt nytår.
Sydtønder SSF

FLENSBORG BIBLIOTEK

Bogsalg i december
[KONTAKT] Biblioteket sælger kasserede og udsorterede bøger og blade i
hele december.
1 euro per bog eller 5 euro for en

fyldt pose/ taske. Bogsalget foregår i
informationen/ stueetagen i Flensborg
Bibliotek, Nørregade/ Norderstr. 59.

SLESVIG SENIORKLUB

Festligt samvær
[KONTAKT] Slesvig Seniorklub fejrede
forleden sit 30-års jubillæum i Ansgarsalen. Formand Ingrid Hanfstengel
holdt en fin tale om klubbens opstart
og udvikling.

SSF Gottorp amts formand Franz Dittrich lykønskede med blomster.
Der var lækker servering og muntert
samvær.
Johanna

JARUPLUND

Julesang med Herold
[KONTAKT] SSF Jaruplund-VedingSankelmark og Jaruplund danske menighed indbyder alle interesserede til
at synge julen ind med Johan Herold

tirsdag den 8. december kl. 15 i kirkens lokaler.
Kaffe og kage koster 2 euro.

SPORSKIFTE

Julefrokost med Thomas
I Bredsted kunne man selv lave konfekt...

- eller juledekorationer. (Fotos: Peter Hansen)

Juleværksted som tilløbsstykke
[KONTAKT] Mindretallets julestue på
Bredsted Danske Skole samlede horder af folk, der hyggede sig med juleforberedelser i de mange værksteder.
Man kunne binde kranse, lave juledekorationer, kreere konfekt og - som

noget nyt bygge et juletræer af gamle
cykelslanger og cykeleger.
Foreningslokalet, hvor der blev serveret kaffe og kage, var også stedse pænt
fyldt op.
Men klokken 17 var skolen som blæst.

Alle stormede ind i gymnastiksalen for
at se det teaterstykke, nogle af eleverne havde indstuderet.
Flere fotos på www.syfo.de/husum
ph

FREDERIKSSTAD

[KONTAKT] SSF Sporskifte arrangerer
julefrokost for tilmeldte lørdag den 5.
december kl. 19 i Det Danske Hus for
15 euro pr. person.
Tilmeldingsfristen er udløbet, men
muligvis kan der klemmes en og anden klemmes ind endnu ved at kon-

takte Thomas Hougesen eller Klaus
Petersen aldeles omgående.
Distriktets nytårsvandring finder sted
søndag den 10. januar kl. 14-15 med
start fra Det Danske Hus og efterfølgende samvær til 16.30.

HATSTED

Med i julekalenderen
[KONTAKT] På mandag, 7. december
er det Hatsted Forsamlingshus’ tur til
at lægge lokaler til landsbyens levende
julekalender.
SSF Hatsted bruger anledningen til at

vise naboerne nogle danske juletraditioner. Der bliver serveret gløgg og
æbleskiver, præsten læser en julehistorie og der bliver dans om juletræet.
ph

SSF FLENSBORG BY

Advent med Viggo
[KONTAKT] SSF Flensborg by indbyder til advenstfest på Flensborghus
torsdag den 10. december kl. 14.30.
Jensens Jazznisser leverer musikken,
luciapiger fra Jens Jessen-Skolen optræder, kaffen og tombolaen venter,

og der bliver fællessang.
Aase Abild er konferencier, provst
Viggo Jacobsen holder adventstalen.
Billetter til 5 euro fås på Bysekretariatet, 14408 125/126/127.

UDGIVELSE
Det er altid et hit, når de søde nissebørn synger i Prinsegade/ Prinzenstrasse. (Fotos: Peter Hansen)

Stemningsfuld skønsang
[KONTAKT] Hvad er der mon los, ville
en fremmed tænke, når hun/han så
den hoben af folk, der stimlede sammen på gaden ud for Paludanushuset i
Frederiksstad. Hører man til, ved man
godt, hvad der foregår den sidste fredag i november.
Da holder de danske foreninger og institutioner julebasar i Paludanushuset
og dagens højdepunkt er, når børnene
Gerd Buntkowski serverede æblepunch
med et skvæt calvados i. Ind i mellem
spillede hans hue julemusik og svajede
rundt med kvasten, så man skulle tro,
man havde fået for meget af det.

fra Frederiksstad Børnehave synger
udenfor.

Men indenfor er der absolut heller
ikke kedeligt. Der er bugnende borde
med julepynt og juleknas. Der er
bøger fra sprogforeningen. Der er hotdogs og æbleskiver og kaffe og kage.
Og der er hele tiden stuvende fuldt af
folk.
Flere fotos på www.syfo.de/husum
ph

- Tre æbleskiver, vær så god.

Fællesprojekt
[KONTAKT] Sprogforeningen og Historisk Samfund for Sønderjylland har
sammen med forfatteren H.E. Sørensen, Skærbæk, præsenteret resultatet
af fællesprojektet, udgivelsen af ”Alle
de skjalde” - der beskriver litteraturen
i Sønderjylland og Sønderjylland i litteraturen, oplyser Frode Sørensen,
formand for Sprogforeningen.
Bogen er et digert værk rigt illustreret
på over 650 sider og med fast indbinding.
Prisen i boghandlen er 298 kr., medlemmer af Sprogforeningen og Historisk Samfund for Sønderjylland kan
købe bogen for 198 kr.
Ved afhentning på Folkehjem i Aabenraa eller hos et bestyrelsesmedlem kan
man spare porto.
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ARRANGEMENTER
i Sydslesvig 2015/2016

Støttekoncert

Sønderjyllands Symfoniorkester

Jul for hele familien

Jacob Dinesen

Foto: Sigrid Nygaard

Rasmus Hoffmeister

Foto: Timo Freitag

til fordel for: Flüchtlingshilfe Flensburg e.V.

Konferencier Signe Lindkvist
Dirigent: Anne Marie Granau
Børn fra lokale skolekor suppleret med
sangere fra Sønderjysk Pige- og Drengekor

Harald Haugaard &
Helene Blum

Fredag

Torsdag

PÅ FLENSBORGHUS

04.12.2015 • 19:00

Vi ønsker
en
glædelig jul
og et
godt nytår!

10.12.2015
Tirsdag • 19:00
17.11.2015 • 20:00

Flensborghus

Stadthalle
Nibøl Danske Skole

En glant awten -

Helene Blum &
Harald Haugaard

Flensborg

Egernførde
Nibøl

Foto: Sigrid Nygaard

Julekoncert med Mark & Christoﬀer

Sekretariaterne
holder lukket
mellem jul
og nytår.

g
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Tirsdag

Søndag

Flensborghus

Slesvighus

15.12.2015 • 19:30
Flensborg

Billetter • Abo

20.12.2015 • 20:00
Slesvig

+ 49 (0)461 - 14408 125

SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter FL Nikolaistr. 7 eller ved indgangen
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Sydslesvigsk Forenings informationsblad

SKOVBY

EGERNFØRDE/ STOR BASAR

Lotto og ny
bestyrer
[KONTAKT] - Nu kan vi atter føle os
hjemme i Hærvejshuset i Skovby.
Det fortalte mangeårig formand for
SSF-distriktet og medlem af SSF Gottorps amtsstyrelse Pia Wilm lettet og
taknemmelig ved en sammenkomst for
nylig. SSF har nemlig ansat Olaf Schröder som ny bestyrer for det danske
forsamlingshus, og han gør alt, for at
det store hus med den høje sal fremtræder så præsentabelt som muligt.
Til lottoaftenen sidst var der pyntet
op, og ikke kun undertegnede husker,
hvor pænt der var for to år siden, da
der stod et kæmpe juletræ i salen, foræret af et SSF-medlem.
Franz og Adalbert fungerede som tosprogede opråbere, og kaffe, pølser og
drikkevarer var der også.
Et medlem havde medbragt to børnebørn fra Sydtyskland som lykkefeer, og
det virkede.
SSF i Skovby kan altid regne med gæster udefra på sådanne aftener. Også
beboere på Margrethegården i Slesvig
har ikke glemt stedet - uanset om de
har boet her før eller ej.
Johanna
Hærvejshusets nye bestyrer Olaf Schröder med veninden og sønnerne. (Foto:
Bernd Bossemeier)

HELLIGÅNDSKIRKEN II.

Advent med kor og orgel
[KONTAKT] Mandag den 7. december
kl. 20 giver Helligåndskirkens kor en
adventskoncert i kirken.
Der synges ni koraler fra J.S. Bachs
juleoretorium, fire julesange af Carl

Nielsen, ”kyrie” og ”gloria” fra Antonio
Lottis missa brevis og Weyses ”Fryd
dig, Zion”.
Mellem korstykkerne spiller organist
Stephan Krueger, der også dirige-

[KONTAKT] Søndag havde de Aktive Kvinder i Egernførde igen deres traditionelle
julebasar med en ny form for opstilling og dekoration af Jes Kruse-Skolens store
sportshal. Der blev arbejdet fra fredag eftermiddag til søndag kl. 12 med opbygningen, hvor de også assisteredes af nogle frivillige unge fra skolen som hjælpere.
Der stod 16 pavillioner á 3x3 m i hallen. Heraf var der 9 salgsboder og en kombineret kaffe/kage/glögg-bod.
Der var omkring 350 besøgende, som roste den nye form for præsentationen og
hyggen i sportshallen. (Foto: Fred Witt)

RUNDSPØRGE

Ex-feriebørn uden
pc også velkomne
[KONTAKT] Marianne Brink Jensen,
hvis ph.d.-speciale om sydslesvigske
feriebørn, KONTAKT tidligere har
omtalt, har nu skabt muligheder for, at
tidligere feriebørn, der ikke har computer og netadgang og alt sådan noget
moderne noget, også kan være med.
De kan rekvirere et spørgeskema hos
Alfred Mejenborg, Dohlenweg 3,
24976 Handewitt, tlf. 170 322 307

og siden aflevere det udfyldte skema
til ham.
Alfred Mejenborg er tidligere leder
af feriebørnskontoret og lærer i bl.a.
Risby.
Marianne Brink Jensen er især interesseret i sydslesvigere, der har været
feriebørn i Danmark mellem 1949 og
1974.
ph

10-jährigen Jubiläum des Minderheitenrates und Minderheitensekretariats.
Insbesondere im Nachgang der Veranstaltung bemerke ich den Einfluss
dieser Veranstaltung und die erhöhte
Sensibilität und große Verbundenheit
der Mitglieder des Deutschen Bundestages für die autochthonen nationalen
Minderheiten in Deutschland.“

der Direktor des sächsischen Landesfunkhauses des Mitteldeutschen Rundfunks Sandro Viroli als Vertreter der
öffentlich-rechtlichen Anstalten, wie
auch der Direktor der Medienanstalt
Hamburg/ Schleswig-Holstein Thomas Fuchs als Vertreter der privaten
Medienanstalten eingeladen, um aus
ihrem Arbeitsbereich zu berichten.

BUNDESTAG/-RAT
Im nächsten Jahr sollen dazu eine
Bundestagsdebatte wie auch eine
Bundesratsdebatte für Fragen der au-

MEDIEN
Alle Anwesenden waren sich einig,
dass eine angemessene mediale Präsenz der Regional- und Minderheiten-

siert und eingefordert werden.
Auf dem diesjährigen Austausch wird
nächstes Jahr zur ImplementierungsKonferenz angeknüpft. Dabei sollen
best-practice-Beispiele aus anderen
europäischen Ländern herangezogen
werden.
Die Medienvertreter erklärten sich
bereit, die mediale Präsenz der Regional- und Minderheitensprachen mit
Kräften zu unterstützen.

rer koret, bl.a. koralfantasien ”Nun
komm, der Heiden Heiland” af Bruhns.
Billetter til 5 euro fås ved indgangen
fra kl. 19.30.

BERLIN

Minderheitenrat erfolgreich
[KONTAKT] Letzte Woche - am 26.
November - fand in Berlin die vierte
und letzte Minderheitenrats-Sitzung
2015 statt. Vertreter aller vier autochthonen nationalen Minderheiten und
Volksgruppen Deutschlands werteten
das Jahr 2015 aus Minderheitensicht
aus, diskutierten über die Schwerpunkte für das nächste Jahr und
nahmen an der Implementierungskonferenz zum Rahmenübereinkommen
des Europarates zum Schutz nationaler
Minderheiten, zu der das Bundesministerium des Innern jährlich einlädt,
teil.
Der Minderheitenrat zeigt sich zufrieden mit der geleisteten Arbeit:
“10 Jahre arbeiten wir nun im Minderheitenrat erfolgreich zusammen.
Das haben wir dieses Jahr in Berlin
erfolgreich darstellen können. Unser
vor kurzem durchgeführtes parlamentarisches Frühstück hat überzeugt. Darauf bauen wir nächstes Jahr auf”, so
der Vorsitzende des Minderheitenrates
Karl-Peter Schramm.
KOSCHYK
In der Eröffnungsrede des Beauftragten der Bundesregierung für nationale
Minderheiten und Volksgruppen

nutzte Hartmut Koschyk MdB die Gelegenheit, eine Rückschau zu halten
und wertete das Jahr 2015 als recht
erfolgreiches Jahr für die nationalen
Minderheiten in Deutschland.
Insbesondere hervorzuheben sei, dass
die Einsparungen in den zurückliegenden Jahren zur Erreichung eines
ausgeglichenenen Haushalts nicht
wiederholt wurden, sondern im Gegenteil in einigen Bereichen sogar eine
Erhöhung der Finanzmittel des Bundes
erreicht werden konnte, so z.B. für die
Föderalistische Union Europäischer
Volksgruppen wie auch für die Stiftung
für das sorbische Volk. In diesen Tagen wird der Bundeshaushalt für 2016
vom Bundestag verabschiedet.
Weiterhin hob der Beauftragte Koschyk die Arbeit des Minderheitenrates und Minderheitensekretariats hervor, die nach seinen Worten für einen
wirksamen Minderheitenschutz als
Partner der politisch Verantwortlichen
unverzichtbar seien.
Dies zeige sich auch in einem der
Highlights in diesem Jahr – des parlamentarischen Frühstücks: „Ich war
beeindruckt von der hohen Präsenz
meiner Kollegen aus dem Bundestag
am parlamentarischen Frühstück zum

FLYGTNINGEHJÆLP

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

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

Vertreter der vier anerkannten nationalen Minderheiten, vertreten im Minderheitenrat und Minderheitensekretariat, trafen sich in Berlin. (Foto: Minderheitensekretariat)
tochthonen Minderheiten in Angriff
genommen werden. Dabei wurden
die anwesenden Ländervertreter aufgefordert, einen intensiveren Kontakt
der Minderheiten zum Bundesrat zu
unterstützen.
An die Implementierungskonferenz
schloss sich am 26.11. eine Diskussion
zum Thema „Regional- und Minderheitensprachen in den Medien“ an.
Hierzu wurden der Leiter des Sekretariats der Europäischen Charta der
Regional- oder Minderheitensprachen
des Europarates, Thorsten Afflerbach,

sprachen in den Medien erforderlich
sei und man sich gemeinsam für diese
– unter Berücksichtigung der jeweiligen Situation der Sprachen – einsetzen soll.
Themen wie Sendezeiten, Wiederholungen, Aus- und Fortbildung von
Journalisten, spezifische Kinderprogramme, Präsenz in allen Mediensparten wie auch Vertretung der Minderheiten in Entscheidungsgremien (wie
Fernseh- und Rundfunkrat) spielen
dabei eine wesentliche Rolle und müssen von den Minderheiten klar präzi-

HINTERGRUND
Bereits seit 1998, dem Jahr des Inkrafttretens des Rahmenübereinkommens
des Europarats zum Schutz nationaler
Minderheiten, lädt das Bundesministerium des Innern jährlich zur sogenannten Implementierungskonferenzen ein.
Themen dieser Konferenzen sind die
Umsetzung des Rahmenübereinkommens zum Schutz nationaler Minderheiten vom 1. Februar 1995 und der
Europäischen Charta der Regionaloder Minderheitensprachen des Europarates vom 5. November 1992.
Teilnehmer sind die mit dem Minderheitenschutz und den Minderheiten- oder Regionalsprachen befassten
Bundesministerien, die bei den
Ländern federführend zuständigen
Landesbehörden sowie Vertreter der
Dachverbände der durch die Instrumente geschützten Minderheiten sowie Sprachgruppen.
Die Konferenzen leisten einen wichtigen Beitrag zur Erstellung der von der
Bundesregierung an den Europarat
zu übergebenen Staatenberichte zum
Stand der Implementierung des Rahmenübereinkommens sowie der Europäischen Charta der Regional- oder
Minderheitensprachen und werden
vom Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten geleitet.
www.minderheitensekretariat.de
ms

