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Ugens overskrifter

Kirke-debat
[KONTAKT] Har man lyst til at diskutere med en
debatlysten præst, så er det i Det Danske Hus i
Sporskifte.

Læs mere på KONTAKT side 2

Kammermusik

[KONTAKT] En nedlagt kirke i Kiel danner rammen
om en kammerkoncert med ”Sønderjyderne”, men
der er også mere kultur andetsteds.

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

Nytårskoncert
[KONTAKT] Lauseniana og sopranen Gitta-Maria
Sjöberg (foto) giver den hele armen, og der er stadig
billetter at få.

Læs mere på KONTAKT side 4

Sydslesvigkonference
[KONTAKT] 24. januar er der stort anlagt Sydslesvigkonference for alle - på vor højskole. Meld jer til!

Læs mere på KONTAKT side 5

LEDER
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Ved
årsskiftet

[KONTAKT] Højtiderne forhåbentligt vel overstået tager vi i det
danske mindretal i Sydslesvig fat
på det nye år med dets mange
forenings- og mindretalspolitiske
udfordringer.
2015 er 60-året for vedtagelsen af
Bonn-København erklæringerne af
1955, hvilket markeres bl.a. med
en festakt i Berlin i marts, og ved
de danske årsmøder 19.-21. juni,
samt det store folkemøde på Bornholm i weekenden inden.
2015 er også året, hvor det danske
mindretals oplysnings- og kommunikationsstrategi nordpå skal
videreudvikles, og hvor vi venter
spændt på, om Sydslesvigudvalget
bakker et enigt Samråds ønske om
projektstøtte op.
Fremtiden for SdUs interessante
regionsmodel og en eventuel
konsulentundersøgelse om intensiverede samarbejdsmuligheder i
det danske mindretal, men også
ideen om et Sydslesvigting er p.t.
rimelig uvis, men efter den for alle
åbne Sydslesvigkonference lørdag
den 24. januar kl. 14.30-18.30 på
Jaruplund Højskole (se KONTAKTside 5) er vi lidt klogere.
Året, der svandt, var et hektisk år
for det danske mindretal i Sydslesvig, omkranset af utallige arrangementer i forbindelse med 150 års
dagen for slaget ved Dybbøl, uden
at 1864 dog blev synliggjort som
det danske mindretals egentlige
fødselsår.
En af de større satsninger i 2014
var mindretalsunionen FUEVs,
SSFs og BDNs kongres i Flensborg/
Sønderborg, hvor flere hundrede
delegerede og gæster ved selvsyn

oplevede, hvordan fredelig sameksistens mellem flertal og mindretal
kan praktiseres i et grænseland, alt
imens Rusland annekterede Krim.
Glædeligt var i 2014, at mindretallet flere gange var genstand for
mediernes opmærksomhed - på
godt og ondt. Ikke mindst DR-TV
var på pletten både med Anne &
Anders i Sydslesvig og med Jan
Gintberg - og TV Syd fulgte trop
med en serie om mindretallet, kulminerende med en konference for
åben skærm i Slesvig.
At Folketingets præsidium i 2014
mere udtalt end ellers bakkede op
om mindretallet med møder og
1864-vandreudstilling markante
steder og gennem høringen på
Christiansborg i november er væsentligt at bemærke.
At også den nye mindretalskommitterede i Berlin viser sig at være
særdeles lydhør overfor mindretallet og sammen med Mindretalsrådet arrangerede en sprogkonference i Berlin i efteråret,
og at delstaten Slesvig-Holstens
mindretalskommitterede på vanlig
dygtig vis agerer for delstatens og
grænselandets nationale mindretal
er et plus i tysk politik, mens EU
i 2014 atter svigtede sine mange
nationale mindretal og deres henved 40 millioner mennesker.
Men at HM Dronningen også i år
i sin nytårstale eksplicit nævnte,
roste og takkede sydslesvigerne
for deres danske arbejde gennem
generationer var for 2014s vedkommende den flottest kvittering,
mindretallet overhovedet kan
forestille sig.
SYDSLESVIGSK FORENING

SSW-FORMAND FLEMMING MEYER

Nytårshilsenen fra Sydslesvig
[KONTAKT] De danske sydslesvigeres
traditionelle nytårshilsen til Danmark
via Radio Syd blev ved årsskiftet afleveret af SSWs landsformand Flemming
Meyer:
»Kære landsmænd.
Som landsformand for Sydslesvigsk
Vælgerforening (SSW) er det mig en
særlig glæde at sende jer en nytårshilsen fra Sydslesvig.
Lige syd for grænsen findes et dansk
mindretal, som er opstået efter grænsedragningen i 1920 i det gamle danske
hertugdømme Slesvig. Vi prøver på at
leve en så dansk hverdag som muligt
ved at udleve vores danske identitet,
kultur og sprog i en tysk omverden.
At det stadig i 2015 kan lade sig
gøre, afhænger selvfølgelig af os selv
i mindretallet. Vi er mange, der føler
en særlig tilknytning til Danmark og
danskheden. Vi er mange, der har
danske rødder i vores familiers historie.
Det er derfor, at vi stadig eksisterer. Er
det i grunden ikke flot, at ca. 50.000
mennesker i Tyskland på den ene eller
anden måde føler, at de har et særligt
forhold til Danmark og endda ser sig
som danske sydslesvigere eller danskere?
Det kan også kun lade sig gøre, fordi
vi får en generøs støtte fra Danmark –
altså fra jer: fra det danske folk. I støtter et dansk skolevæsen i Sydslesvig,
hvor tusindvis af elever og børn går i
skolen, i børnehaverne eller vuggestuerne. Her lærer de dansk sprog og
kultur med dansk pædagogik. I støtter
en dansk kulturforening, der sørger for,
at vi kan få dansk kulturtilbud f.eks.
musik, teater og film. I finansierer en
ungdoms- og idrætsorganisation, som
blandt andet driver fritidshjem, aktivitetshus og idrætshaller.
Mindretallet har også egne danske

kirker, biblioteker, et sundhedsvæsen
samt sin egen avis. I støtter også et parti for det danske mindretal og friserne,
SSW, der siden 2012 for første gang

Flemming Meyer.
sidder med i en landsregering i SlesvigHolsten og derved bidrager til at sætte
skub i f.eks. det grænseoverskridende
samarbejde mellem delstaten og Danmark. Alt det støtter I i Danmark, og
det er vi taknemmelige for.
Men den støtte er sandelig også til
gavn for jer i Danmark. Mange af vores
unge læser i Danmark og står senere til
rådighed for det danske arbejdsmarked
som faglærte med dansk- og tyskfærdigheder på modersmålniveau. Vi
er meningsdannere (”multiplikatorer”)
for Danmark i Tyskland - importerer

danske produkter, dansk sprog, kunst
og kultur til Sydslesvig. På den måde
er vi bindeledet mellem Danmark og
Tyskland.
Men endnu vigtigere er det, at mindretalspolitik er fredspolitik. Dermed mener jeg, at vi i mindretallet i høj grad
bidrager til, at det dansk-tyske grænseland i dag fremstår som et fredsprojekt.
Tidligere tiders fjendskab mellem danskere og tyskere er blevet forvandlet til
et tæt samarbejde hen over grænsen
med fælles mål for udviklingen i vores
region. Denne fredspolitik er til gavn
for Danmark og kan slet ikke gøres op
i penge.
Der er altså mange gode historier at
fortælle om det danske mindretal. Alligevel er ikke alt fryd og gammen. Det
danske mindretal lider under, at man
ofte ikke mere interesser sig for det
nære, og derfor har man i Danmark en
tendens til at overse sine egne landsmænd syd for grænsen.
Det seneste eksempel er, at nogle
embedsmænd i København i fuld alvor mener, at karakter fra de danske
gymnasier i Sydslesvig skal sidestilles
med tyske og ikke med danske gymnasier. Vi kan ikke tro, at man netop i
60-året for Bonn-København-aftalerne
fra 1955, som lagde grundstenen til
den gode mindretalsordning, vi har i
grænselandet, fra dansk side vil forringe vores elevers fremtidschancer. Vi
i mindretallet håber og tror på, at der
her kan findes en løsning, der kommer
vores elever til gode.
Vi ser os selv som en del af det danske
folk og kan derfor med rette sige: Vi
gør Danmark lidt større. I den ånd vil
jeg gerne ønske jer alle et godt nytår
og et lykkebringende 2015.«

DANSK GENERALKONSULAT FLENSBORG

Nu på
Facebook
[KONTAKT] Dansk Generalkonsulat i
Flensborg er gået på Facebook, hvor
der bringes aktuelle klip fra stort og
småt i det dansk-tyske grænseland.
Siden kan ses på https://www.facebook.com/generalkonsulatflensborg

Generalkonsulatet i Flensborg. (Ill. fra
dets Facebook-side)

EHRENAMTLICH ENGAGIERTE

Zum Neujahrsempfang des Präsidenten
[KONTAKT] Drei ehrenamtlich engagierte Bürger aus Schleswig-Holstein
nehmen am Neujahrsempfang des
Bundespräsidenten am Freitag, 9. Januar, in Berlin teil. Bundespräsident
Joachim Gauck hat Ilse Johanna Christiansen aus Bredstedt, Lydia Rudow
aus Kiel und Rolf Heidenberger aus
Appen in das Schloss Bellevue eingeladen. Begleitet werden sie von Justizministerin Anke Spoorendonk.
Ilse Johanna Christiansen aus Bredstedt ist seit 2013 Präsidentin des

Friesenrates. Auch im Friisk Foriining
sowie im Minderheitenrat auf Bundesebene setzt sie sich für die friesische
Volksgruppe ein. Sie ist Mitglied im
Gremium für Fragen der friesischen
Volksgruppe beim Schleswig-Holsteinischen Landtag sowie beim Beratenden
Ausschuss für Fragen der friesischen
Volksgruppe beim Bundesinnenministerium.
Lydia Rudow aus Kiel engagiert sich in
der Kommunalpolitik. 2013 wurde sie
mit 22 Jahren jüngste Fraktionsvorsit-

zende von Bündnis 90/Die Grünen in
der Ratsversammlung in Kiel.
Rolf Heidenberger aus Appen ist Initiator und Organisator des Festivals
”Appen musiziert”. Ihm ist es immer
wieder gelungen, prominente Künstler
für die große ehrenamtliche Musikveranstaltung zu gewinnen. Die Einnahmen werden schwerstkranken Kindern
zur Verfügung gestellt.
StK
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UMFRAGE

Teilnahme erwünscht
[KONTAKT] Kirsten Marie Hald studiert Deutsch und Politik im Abschlussjahr an der Universität Nottingham
in Großbritannien. Als Teil ihres Studiums schreibt sie eine Bachelorarbeit
über die Integration nationaler Minderheiten in Deutschland.
Sie möchte die dänischen Südschleswiger bitten, an ihrer Forschungsarbeit teil zu nehmen.
Sie ist insbesondere an persönlichen
Erfahrungen über das Leben in Deutschland interessiert und würde dazu
gerne Interviews mit Mitgliedern des
SSF durchführen.

Um einige der Mitglieder zu erreichen, bittet sie darum, an einer Umfrage teil zu nehmen. Diese wird am
besten elektronisch online ausgefüllt.
Kirsten Marie Hald garantiert, dass die
Ergebnisse der Studie ausschließlich
der Forschung dienen. Persönlichen
Daten werden nicht zusammen mit
den Befragungsdaten in einer Datei
gespeichert. Insofern sind die Befragungsdaten zu jedem Zeitpunkt der
Befragung vollständig anonym.
Kontaktmail: kmarieh@hotmail.co.uk
Umfragelink: https://www.umfrageonline.com/s/0cdbf13

AKTIVE KVINDER FLENSBORG

Halvårsprogrammet
[KONTAKT] DSH Foreningen Af Aktive Kvinde i Flensborg præsenterer sit
halvårsprogram 2015:
14.1. ”Mode i mol”. Litteraturaften
med Lisbeth Nebelong fælles med
DCB og Nordisk Info. Kl. 19 på Dansk
Centralbibliotek.
11.2. Generalforsamling kl. 19 på Aktivitetshuset.
28.2. Loppemarked i Toosbüystr. 7 kl.
10-15.
7.-8.3. Kredsens weekendstævne på
Christianslyst: Strikningens kulturhisto-

rie/ v. Elsemarie Dam-Jensen, ”Flower
Power” og underholdning med ”Rødkål og Sauerkraut”, ”Hold liv i papiret”/ v. Vivian Johannsen.
8.4. ”Romkulturens mangfoldighed”,
besøg hos A.H. Johannsen i Mariegade
kl. 17.
27.5. ”Alt om asparges”. Madlavning
med Herbert Cordsen. Kl. 18 på Aktivitetshuset.
27.6. Sommerudflugt til en dansk ø.
Kl. 8.30 fra sundhedstjenesten.

Ugen
der kommer
9.
Ældreklubben Flensborg-Duborg: Hygge med kaffe, kage og snak i Toosbüygade 7
kl. 14.30
Lyksborg UF: Fredagsklub på skolen kl. 18.30
SSF-distrikt Munkbrarup-Ves: Juletræsbrænding AFLYST grundet stormvarsel - skubbes til 16.1. kl. 18
De danske foreninger i Nibøl: Støttekredsens lotto i Foreningshuset kl. 20
10.
SdU: Indefodboldturnering for herre junior, ung senior, herre senior A og B samt
dame senior i Idrætshallen, Flensborg
Flensborg SSF-distrikt Centrum-Duborg-Vest: Nytårs-spadseretur med grønkålsspisning, fra Borgpladsen kl. 15
Flensborg SSF- og SSW-distrikt Sct. Jørgen/Mørvig: Nytårsfrokost i menighedshuset
Adelby Kirkevej 34 kl. 11-15
Harreslev Kvindeforening: Nytårskomsammen på skolen kl. 19.30
11.
SSF-distrikt Pris/Klaustorp: Nytårsmøde i Christianshus
12.
SSF: Comedieteatret opfører ”Mord på Skackholm Slot” på Flensborg Teater kl. 20
Flensborg SSF-distrikt Tarup: Håndarbejdsværksted i Taruphus kl. 19.30
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark: Hygge på skolen kl. 19.30
Harreslev ældreklub: Klubdag på skolen kl. 14.30
SSF Hatsted distrikt: Børneprogram - foder til fuglene, i forsamlingshuset kl. 15
SSF-distrikt Skt. Peter-Ording: Højtlæseaften i Klitskolen kl. 19.30-21
13.
Det Lille Teater Flensborg: ”Gummi Tarzan”, Hjemmet, Mariegade 20, kl. 19
SSF-distrikt Kobbermølle: Latteraften på skolen kl. 19.30
SSF- og SSW-distrikt Tønning: Generalforsamling i Skipperhuset kl. 18.30
SSF- og SSW-distrikt Arnæs: Generalforsamling på den fhv. danske skole kl. 19.30
14.
SSFs Humanitære Udvalg: Foredrag med oberst Søren Bo Bojesen om ”6 år i Rusland som forsvarsattaché” på Flensborg Bibliotek kl. 14.30
Aktive Kvinder Flensborg, DCB og Nordisk Informationskontor: ”Mode i mol” - litteraturaften med Lisbeth Nebelong på Flensborg Bibliotek kl. 19
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset k. 19
SSF-distrikt Rendsborg-Bydelstorp: Filmaften i kirken
SSF- og SSW-distrikt Isted/Jydbæk: Generalforsamling i Jydbæk Forsamlingshus kl.
19.30
SSF-distrikt Mårkær: Spil i mødelokalet ved børnehaven kl. 19
15.
SSFs Humanitære Udvalg: Seniordans med Signe Andersen på Flensborg Bibliotek
kl. 14.30
SSF: Koncert med ”Folkekubben” i Kirkevang, Ladelund kl. 19.30
Det Lille Teater Flensborg: ”Gummi Tarzan” i Hjemmet, Mariegade 20, kl. 19
Harreslev Kvindeforening: Hygge på skolen kl. 19.30
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
SSF-distrikt Tønning: Filmaften på Uffe-Skolen kl. 19.30
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SPORSKIFTE

Debatlysten præst fortæller
[KONTAKT] Henrik Højlund, sognepræst i Løsning og Korning Sogn, gæster Sporskifte danske Menighed i Det
Danske Hus i bydelen dér torsdag den
15. januar kl. 19.30 med foredraget
”Hvem er Gud?”
Højlund er kendt som en ivrig debattør fra den kirkelige højrefløj men er
dog langt fra de mørkklædte højrefløjspræster i bogen ”Fiskerne”.
Han kommer fra Kvivik på Færøerne,
hvor faderen var præst.
Siden voksede han op i København og
i den indremissionske højborg Hirtshals.
Han begyndte at læse teologi i Århus
i 80erne og var i en årrække præst i
Norge, indtil han fandt tilbage til ”de
stærke jyders” egn.

I 2006 blev han formand for Evangelisk-Luthersk Netværk.

Højlund er kendt for at være modstander af vielse af fraskilte, velsignelse af
homoseksuelle og kvindelige præster.
Når jeg åbner bibelen, taler Gud, siger
Henrik Højlund, og Gud er til stede
overalt i livet og specielt i vore gudstjenester.
Alle er velkomne for at høre Henrik
Højlund fortælle, hvem Gud er, og
hvordan vi selv kan gøre noget for at
”finde Gud/ mærke ham” i vores fortravlede hverdag.
Der indledes med en kort andagt/
aftensang, oplyser pastor Thomas
Hougesen, Sporskifte.

Henrik Højlund.

VOKSENUNDERVISNINGEN

Kunstkurser med Grethe Bay
[KONTAKT] Dansk Voksenundervisning og Dansk Centralbibliotek
oplyser, at der bliver to kunst-kurser
med kunsthistorikeren Grethe Bay på
Dansk Centralbibliotek:
Aftenkursus ”Om at se på kunst: -ismer (1)” – 21.1.; 4.+18.2.; 4.+18.3.
kl. 19:00-20:45.
Formiddagskursus ”Om at se på
kunst: -ismer (2)” – 20.1.; 3.+17.2.;
3.+17.3. kl. 10:00-11:45.
Kurserne er åbne. Alle interesserede
kan deltage. Tilmelding til hele kurset
via mail til chbassler@gmail.com.
Det koster 25 euro at deltage.
AFTENKURSUS
Et vældigt oprør og nybrud præger
malerkunsten i slutningen af 1800-tallet. Et oprør mod den etablerede
kunstverden med kunstakademierne
som stivnede centrer affødte nye malemåder, nye motiver og en række nye
udtryksformer, ’ismerne’.
Med realismen blev hverdagen genstand for malernes skildringer, med
impressionismen lyset og det moderne
liv og med symbolismen det evigt

gyldige og alment menneskelige. I ekspressionismen kom kunstnernes egne
stærke følelser til udtryk, mens de i
surrealismen var optaget af at fremdrage og skildre menneskets ubevidste
del.
I fem foredrag gennemgår kunsthistoriker Grethe Bay disse ismer og præsenterer de kunstnere, som skabte dem.
FORMIDDAGSKURSUS
I løbet af 1900-tallet sker det endegyldige brud med den traditionelle kunst
og dens efterligning af virkeligheden.
Kunsten bliver derved fri til også at
skildre det, der ikke umiddelbart kan
ses med det blotte øje. Farver og former bruges frit til at gengive følelser og
anelser, og det helt abstrakte maleri
skabes ud af denne frihed.
Picasso er et hovednavn indenfor
kubismen. Her analyseres motivet og
opløses i geometriske former, der i
dens sidste fase kombineres på andre
måder og derved skabes helt nye billeder.
Nu er vejen banet for det helt abstrakte billede. I efterkrigstidens spon-

tant abstrakte kunst bygges videre på
ekspressionismen fra begyndelsen af
1900-tallet, men nu helt uden at være
bundet af at skulle skildre den sete
virkelighed.
Det er i denne periode, Danmark
sætter sig spor i verdenskunsten med
kunstnergruppen Cobra.
Med popkunsten går kunstnerne i
dialog med efterkrigstidens popkultur,
og med den nye realisme med den
synlige virkelighed men set gennem
fotografiapparatets linse. Med De
Unge Vilde i 1980erne kombineres
ekspressionismens formsprog med
selv-iscenesættelse og senere med
maleriet som erkendelsesproces. Det
er i denne periode, vi møder kendte
danske malere som Michael Kvium og
Per Kirkeby.
I fem foredrag gennemgår kunsthistoriker Grethe Bay disse kunstretninger og
præsentere de kunstnere, som skabte
dem: 20.1. Kubisme, 3.2. Abstrakt
kunst/ konstruktivisme, 17.2. Spontan
abstrakt kunst inkl. Cobra, 3.3. Popkunst/ Nyrealisme, 17.3. De Unge
Vilde/ Ny ekspressionisme.

BIBLIOTEKET

At rejse i Sverige
[KONTAKT] Svend Kohrt, formand
for foreningen Norden, tilbringer en
del tid i sit sommerhus i Småland og
benytter også dette som udgangspunkt
for rejser og vandringer i Sverige. Fra
Treriksröset i nord til Ystad i syd går
turene ofte ud i vildmarken med telt
og sovepose.
Tirsdag den 20. januar kl. 11 fortæller han på Flensborg Bibliotek, Nør-

regade/ Norderstr. 59, i billeder og
ord om oplevelserne og giver samtidig
gode tips til ferien i Sverige. Alle er
velkomne.
LÆSEKREDS
Vil man fordybe sig mere i Sverige, er
det muligt at tilmelde sig en læsekreds,
som læser humoristiske bøger, skrevet
af de to svenske forfattere Jonas Jonas-

son og Fredrik Backman. Læsekredsen
mødes to gange.
Få mere information denne dag eller
kontakt Lene Lund eller Malene Leth
på Flensborg Bibliotek.
Arrangør er Foreningen Norden og
Dansk Centralbibliotek.
Der er fri entré

Mød forfatteren
Lisbeth Nebelong
[KONTAKT] Forfatteren og journalisten
Lisbeth Nebelong besøger Flensborg
Bibliotek, Nørregade/ Norderstr. 59,
onsdag den 14. januar kl. 19, hvor
hun fortæller om sine romaner og baggrunden for at skrive dem.
Hun tager udgangspunkt i den seneste
”Møde i mol”. Romanen er den tredje
om Lisa og Kàri, der mødes som børn i
Thorshavn på Færøerne, hvor Lisas far
er rigsombudsmand. Lisa rejser senere
til København og bliver jurist. Kàri er
en dygtig cellist, som ender i Norge,
men deres veje krydses. Det er roma-

ner om et færøsk-dansk kulturmøde
og en kærlighedshistorie, hvor musik
spiller en væsentlig rolle.
”Når engle spiller Mozart” udkom i
2003, ”Færøblues” i 2008 og trilogien
afsluttedes med ”Møde i mol” i 2014.
Udover romanerne har Nebelong
skrevet ”Turen går til Færøerne” og
flere bøger om privatøkonomi.
Arrangør er Foreningen Norden,
Nordisk Informationskontor, Aktive
Kvinder i Sydslesvig og Dansk Centralbibliotek.
Entré 5 euro.

Lisbeth Nebelong. (Foto: Linda Hansen)

Styrk vores mindretal - 

skaf et nyt SSF-medlem!
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KIEL-FREDERIKSORT

SdK-UDSTILLING

Dansk kammerkoncert
[KONTAKT] SSF og Sønderjyllands
Symfoniorkester (SSO) indbyder
til koncert med messingensemblet
Jorunn-Ensemble mandag den 19.

januar kl. 19.30 i Bethlehem Kirche
i Kiel-Frederiksort, Möhrkestrasse 9,
den fhv. garnisonskirke, der ejes af
et interessefællesskab i form af en

forening og drives som kultur- og kirkecenter.
På kryds og tværs har musikerne fra
Sønderjyllands Symfoniorkester fundet
sammen for at spille kammermusik,
som de selv har valgt. Til kammerkoncerterne kan man således møde musikerne i nye roller - og i nye omgivelser
langt fra de store koncertsale.
Her kan man komme helt tæt på musikken - og på musikerne.
Programmet den aften:
Ludwig van Beethoven: Serenade for
fløjte, violin og bratsch,
Anthony di Lorenzo: Rings of Fire fra
A Little Russian Circus,
Antonio Vivaldi/ J.S. Bach: Violinkoncert (BWV 972, arr. German Brass),
Nino Rota: Trombone Concerto, og
Leonard Bernstein: Musik fra West
Side Story.
www.sdjsymfoni.dk

Nogle af de sønderjyske medvirkende.
(Foto: SSO)

FOLKKLUBBEN GIVER KONCERT

Popsang i Ladelund
[KONTAKT] Torsdag den 15. januar
kl. 19.30 gæster ”Folkeklubben” forsamlingshuset Kirkevang i Ladelund,
indbudt af SSF.
Folkeklubben er popsang til den tænkende hjerne og det bankende hjerte.
Det er musik og tekst, der på poetisk
vis tager stilling til den verden, som
vers og omkvæd skal genlyde i.
Bandet har sideløbende med en nærmest rekord-hektisk turnéaktivitet ind-

spillet og udgivet det nye album ”Danmarksfilm”, der indeholder 11 sange.
Folkeklubben blev dannet i maj 2011
ved et tilfælde. Sangskriver Kjartan
Arngrim introduceres til trommeslager
Rasmus Jusjong til en fest en måned
forinden. De mødes igen to uger efter
– ved et tilfælde. Jusjong har ad omveje hørt et par af Kjartans sange og
foreslår, at de tager ud spiller sammen.
Kjartan ringer omgående til sin gode

ven, guitaristen Rasmus Dall for at
meddele, at han har fundet en trommeslager.
To uger senere står de tre unge mænd
klar til at indtage scenen i Folkets Park
på Nørrebro under navnet Folkeklubben – opkaldt efter den første danske
folkplade, ”En Aften i Folkeklubben”
med Cæsar, Per Dich og Poul Dissing.
Trioen har siden debuten spillet ca.
400 koncerter på alt fra Mændenes
Hjem på Istedgade og HusForbisælgernes julefrokost til Voxhall, Vega,
Skanderborg og Tønder Festival. De
har spillet intimkoncert for Kim Larsen
og syv andre stamgæster på et værtshus i Odense. Hr. Larsen kvitterede
med klapsalver og tre øl ”til de tre fedterøve i Folkeklubben.”
Billetter sælges via ssf-billetten.de,
på tlf. +49 461 14408 125, på SSFs
sekretariater, i Aktivitetshuset, i sh:z
Ticketcenter, Nikolaistr. 7 i Flensborg
og ved indgangen.

Folkeklubben - Kjartan Arngrim, Rasmus Jusjong og Rasmus Dall - serverer
pop til den tænkende hjerne og det
bankende hjerte i Ladelund 15. januar.

FLENSBORG TEATER

Mord på Skackholm Slot

[KONTAKT] Mandag den 12. januar
kl. 20 viser Comedieteatret, indbudt
af SSF, kriminalkomedien Mord på
Skackholm Slot på Flensborg teater.
I farcen, der er skrevet af David McGillivray og Walter Zerling Jr., præsenteres publikum for følgende scenarium: Grev Otto Vilhelm von Skack

er død, og nu samles familien på
Skackholm Slot til oplæsning af testamentet. Men allerede inden sagfører
Rabenfeldt ankommer, bliver grevinde
Lydias søster Dorothea kvalt.
Kriminalinspektør Erik Blom bliver sat
på sagen, og sammen med den yndige
komtesse Irene prøver han at opklare

forbrydelsen. Men ak, ganske kort tid
efter bliver den franske stuepige Cosette også myrdet, lige som hun skulle
til at fortælle kriminalinspektør Erik
Blom, hvad hun havde set.
Hvem begår disse hårrejsende forbrydelser? Er det kokkepigen fru Mikkelsen? Er det grevinde Lydias fordrukne
søster Clarissa? Er det baron Hubert
af Botfeld, eller er det hushovmester
Sejersen?
Humor og spænding venter publikum;
læg dertil et modeshow, en publikumsquiz, et lysbilledforedrag samt en
lyndublering.
Oplev Vicki Berlin, Pernille Schrøder,
Jeanne Boel, Lone Rødbroe og Thomas Mørk i 23 forskellige roller.
Instruktør er Joy-Maria Frederiksen, og
farcens oversættelse og bearbejdelse
blev lavet af Jeanne Boel.
Varighed: 135 minutter inkl. pause.
www.comedieteatret.dk

Fem medvirkende i 23 roller - på mandag på Flensborg teater.

Rolf Ernst Schröders ”Mesa Verde” ejes af Flensborg bymuseum.

Schröder retrospektivt
[KONTAKT] Sydslesvigs danske Kunstforening SdK indbyder til udstillingen
”Rolf Ernst Schröder – retrospektiv”,
en kunstudstilling med keramik, maleri
og grafik med titlen ”Har polynesierne
været på Okseøerne?” Åbningen finder sted torsdag den 22. januar kl. 20
på Flensborg Bibliotek, Nørregade/
Norderstrasse 59 i Flensborg.
Den vises fra 23. januar til 15. februar
mandag-fredag kl. 10-17, lørdag kl.

10-14.
Åbningstalen den 22. holdes af Klaus
Meier-Lürsdorf, Kiel, en af kunstnerens venner gennem hans studie- og
levetid.
Musikalsk underholdning med blues
ved Hansen, Wedel Hoch Zwei.
Udstillingen er tilrettelagt af Heiko
Schlotfeldt.
www.sdkflens.org
DL

HUSUM-EJDERSTED

Med bus til blues
[KONTAKT] Når blues-legenden H.P.
Lange fredag den 16. januar spiller på
Husumhus, tilbyder SSF på vestkysten
som tidligere sine medlemmer gratis
transport frem og tilbage.
Og overskriften skal ikke misforståes
sådan, at det kun gælder, hvis SSF kan

fylde en 50-personers bus. Vil nogen
med, kører vi.
Tilmelding på et af sekretariaterne, telefon 04861 5493 / 04841 2612 eller
ejdersted@syfo.de / husum@syfo.de
ph

FLENSBORG

Byens nytårsreception
[KONTAKT] Når byen Flensborg gennemfører sin nytårsreception, der er
åben for alle, i Tyske Hus/ Deutsches
Haus søndag den 11. januar kl. 10-14

med masser af underholdning og kommunikationsmuligheder, er også SSF
og SSW Flensborg by til stede med en
stand i husets blå sal.

RENDSBORG SSF

Bageglade efterlyses
til sønderjysk kaffebord
[KONTAKT] SSF Rendsborg by inviterer til sønderjysk kaffebord lørdag
den 17. januar kl. 16 i Ejderhuset i
Bydelsdorf.
Vil man vide mere om, hvad et sønderjysk kaffebord udgør, så vær med
til en hyldest til dette traditionelle opbud af sødt og godt, som altid begynder med boller og ender med noget,
der hedder ”ingenting”.
Kaffebordet koster 7 euro for medlem-

mer, 10 euro for ikkemedlemmer,
mens børn under syv år kun skal af
med 4 euro.
De, som har lyst at hjælpe med at
bage alle de lækre sager, er hjertelig
velkommen til det. De bedes ringe til
Margret i god tid og få opskrifterne.
Omkostninger får man refunderet /
Tilmelding hos Margret Mannes senest
den 12. januar på 04331/6645 932
hhv. m.mannes@me.com

EGERNFØRDE SSF

Tilbageblik på 2014
[KONTAKT] Egernførde SSF har ændret på et af deres arrangementer.
Således finder arrangementet ”tilbageblik for medlemmer” sted lørdag den
17. januar. Tidspunktet er ændret til
om aftenen og finder således sted kl.
19.30-22.00 i Medborgerhuset.

Den aften gives et tilbageblik for medlemmer på året, der gik i SSF Egernførde, et hyggeligt, uforpligentende
samvær over en kop kaffe/glögg og
småkager, mens man ser billeder fra
arrangementerne i 2014.
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TØNNING

JARUPLUND

Kirkeskib
overdrages
på søndag
[KONTAKT] Søndag den 11. januar
får Jaruplund danske kirke overdraget
et kirkeskib, Fregatten Jylland, lavet
af Wilhelm Gerhard Fuhrmann. Hans
søn Siegfried Fuhrmann har for mange
år siden lovet menigheden skibet og
overdrager nu arven efter faderen til
menigheden.
Overdragelsen finder sted ved højmessen kl. 10 på søndag.
Inger Blitger

3.-4. klasse hygger sig. (Foto: Kerstin Pauls)

Hygge på Skipperhuset
[KONTAKT] Før Uffe-Skolen i Tønning
tog på juleferie, var hele skolen på
Skipperhuset for at holde lidt julehygge. Klasserne blev delt op i tre grupper

og hørte forskellige julehistorier. Børnene fik kakao, småkager og en dejlig
oplevelse.
Kerstin Pauls

DANSKKURSER

Dänisch für Erwachsene
[KONTAKT] Hiort Lorenzen-Skolen
i Slesvig tilbyder danskkurser. (Dänischkurse für Erwachsene an der Hiort
Lorenzen-Skolen, Königsberger Str. 3
in Schleswig, Tel. 04621 995730.
Formiddag/vormittags:
Fortsættere 1 (Fortgeschrittene 1) – 30
timer/Stunden, verteilt auf jeweils
montags 11.40-12.25 und dienstags
12.30-13.15. Start: Montag, den 12.1.
Lærer/Lehrer: Helge Schwetke.
Aften/abends:
Fortsættere 1 (Vorkenntnisse 1) – 30
timer/Stunden. Lærer/Lehrer: Walter
Paulsen.
Start: tirsdag (Dienstag), 27.1. 18.4520.15.
Fortsættere 2 (Vorkenntnisse 2) – 30
timer, lærer: Susanne Larsen.
Start: torsdag (Donnerstag), 15.1.
19.00-20.30.
Fortsættere 4 (Vorkenntnisse 4) – 30
timer, lærer: Helge Schwetke.

Start: mandag (Montag), 12.1. 19.0020.30.
Fortsættere 7 (Vorkenntnisse 7) – 30
timer, lærer: Walter Paulsen.
Start: tirsdag (Dienstag), 27.1. 17.0018.30.
Samtale/ Gespräche – 30 timer, lærer:
Sabrina Lindahl.
Start: torsdag, 5.2. 19.30-21.00.
For alle kurser gælder: / Für alle Kurse
gilt:
Omfang/Umfang:15 x 2 undervisningstimer/Unterrichtsstunden.
Deltagerpris/ Kosten: 2,50 euro pr.
time/ Stunde, i alt/ insges. 75 euro.
Gegen Vorlage eines Nachweises erhalten SGB II- und SGB III-Empfänger
eine Ermäßigung.
Tilmelding sker ved den 1. time på
skolen.
Anmeldung bei der ersten Stunde in
der Schule.

MINDEORD I.

Flemming R. Madsen †
[KONTAKT] Flemming Radsted Madsen, Haslev, der døde sidst i december, 77 år gammel, var en god ven af
Sydslesvig.
Især som mangeårig formand for Slesvig-Ligaen nød det danske mindretal
godt af afdødes indsigt i og kendskab
til mindretallets forhold i Sydslesvig,
især i den sydøstlige del af landsdelen.
Men også andetsteds i det sydslesvigske - som ved opstartfasen på Det
Danske Hus i Flensborg-Sporskifte
markerede Slesvig-Ligaens formand
Flemming Radsted Madsen sig som
den, der kanaliserede arven efter
Thrane-parret til erhverv af den grund,
forsamlingshuset nu ligger på.
Soldat, lærer og det private erhvervsliv
samt Odd Fellow-logen prægede Radsted Madsens faglige karriere.
Hans interesse for historien blev kronet af en aktiv indsats for mindretallet
gennem besøg som repræsentant for
ligaen og hos de venner, som han og
hustruen Sonja fik i Sydslesvig.
Vi kan kun tilslutte os de velvalgte ord,
som Slesvig-Ligaens nuværende formand Anne-Marie Thorup skrev i sine
mindeord: ”I sit arbejde for Sydslesvig

var Flemming drevet af historisk interesse, en historie, hvor Slesvig var en
integreret del af det danske rige. Såvel
store som mindre historiske begivenheder havde Flemmings bevågenhed,
og selv på sygelejet fulgte han med
interesse den voldsomme debat, som
Bornedals »1864« skabte.
Men historien var ikke alt, også nutiden optog Flemming.
Han var drevet af den overbevisning,
at den yngre generation og også
mange ældre havde mistet interessen
for grænselandet og kun forbandt det
med billige varer. En væsentlig del af
hans engagement gik derfor ud på at
genskabe kendskabet til og forståelsen
for grænselandet og især for Sydslesvig.”
Denne indsats skal Flemming Radsted
Madsen og Slesvig-Ligaen have stor
tak for.
Æret være Flemming Radsted Madsens
minde.
Jon Hardon Hansen,
SSFs formand,
Jens A. Christiansen,
SSFs geeralsekretær

Wilhelm Gerhard Fuhrmanns model af Fregatten Jylland. (Foto privat)

LAUSENIANA MED FORNEM SOLIST

Lauseniana-orkestret.

Nytårskoncerten forestår
[KONTAKT] Søndag den 25. januar kl.
15 finder den traditionelle SSF-nytårskoncert med Lauseniana-orkestret sted
i Holmberg-hallerne i Harreslev.
Billetsalget er i gang, og der er billetter
tilbage at få på Dansk Sekretariat for
Flensborg amt i Flensborg og i UnionBanks filial i Harreslev.
Promenadeorkestret Lauseniana - som
af de fleste nok er bedre kendt under
navnet Slyngelorkestret - er et fællesjysk underholdningsorkester, hvis
formål er at skabe musikglæde og
holde den lødige underholdningsmusik levende.
Lausenianas repertoire er vidtspændende - fra wieneroperetternes
fejende valserytmer over Lumbyes
indsmigrende melodier til vore dages
moderne musicaltoner - men det er
altid den glade, livsbekræftende musik, der spilles.

Som solist ved nytårskoncerterne i
2015 præsenterer Slyngelorkestret sopranen Gitta-Maria Sjöberg, der med
sin exceptionelle stemme hyldes som
gæstesolist i store dele af verden. Hendes store repertoire omfatter hovedroller som Aida, Tosca, Amelia, Desdemona, Tatjana, Jenufa, Sieglinde,
Madame Lidoine, Hanna Glavari og
Madame Butterfly.
Hendes rolletolkning af Emilia Marty
i Janácek’s ”Sagen Makropulos”, som
hun sang i Düsseldorf, København og
Stockholm, førte til, at hun blev kåret
til årets sanger 2000 af ledende tyske
aviser.
For at hædre hende som en af Danmarks største kunstnere er Gitta-Maria
blevet udnævnt til Ridder af Dannebrogsordenen, 1. grad.Dirigent er den
internationalt velrenommerede Jørgen
Fuglebæk.

Sopranen Gitta-Maria Sjöberg. (Foto:
Søren Kaas Classon)

Dirigenten Jørgen Fuglebæk.

JULEAKTION

Nogle af de mange frivillige, der hver uge arbejder for at uddele mad og andet til mennesker, der trænger til hjælp. Den 19.
december var der julegaveuddeling. (Foto: Marike Hoop)

Salg af hjertegarn gav
280 euro til trængende
Flemming Radsted Madsen som årsmødetaler i Sydslesvig. (Foto: FlA)

[KONTAKT] Der blev taget godt i mod
aktionen med salg af strikke-kit passende til opskrifter i det julehæfte,
som SSF Flensborg amt med SSF Flensborg by som makker udgav i 2014.
Britta Wilfert, strikkedesigner og
sydslesviger, havde designet strikke-

opskrifter på hjertehuer til julehæftet.
Hertil havde hun sendt garn-kit til
Flensborg. Ved at købe dem støttede
man et godt formål i Flensborg Nord.
Fredag den 19. december kunne
SSF overrække 280 euro til ”Hand in
Hand für den Norden”, som holder til

ved den danske Ansgar kirke.
Mange tak til Britta Wilfert og til alle,
der købte garn-kit, og mange tak til de
frivillige i ”Hand in Hand” for deres
store arbejde.
mh
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SYDSLESVIG-KONFERENCE

SSW TIL KAMP

SydslesvigTing
Konference om udvikling af det danske mindretals folkestyre og demokrati
Det Sydslesvigske Samråd inviterer til en åben konference
lørdag den 24. januar 2015 kl. 14.30 – 18.30
på Jaruplund Højskole, Lundweg 2, Handewitt
Program
Kl. 14.30

Velkomst
v/ Kirstin Asmussen, formand for Det Sydslesvigske Samråd
og Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger

Kl. 14.35

Kort introduktion til baggrund
v/ Jens A. Christiansen, generalsekretær for Sydslesvigsk Forening
og sekretær for Det Sydslesvigske Samråd

Kl. 14.40

Folkestyrets udfordringer i dagens Danmark – medborgerskab i det 21. årh.
v/ Troels Ravn, MF (S) og formand for Sydslesvigudvalget

Kl. 15.00

Det danske folkestyre – forudsætningerne og udviklingen
v/ Ove Korsgaard, professor ved Syddansk Universitet

Kl. 15.20

Præsentation af SdUs regionsmodel
v/ Ronny Grünewald, 1. næstformand
og Anders Kring, 2. næstformand i SdU

Kl. 15.40

Det danske mindretal og et udbygget folkestyre og demokrati
gennem et SydslesvigTing – formål og forudsætninger
v/ Mette Bock, MF (LA) og formand for Grænseforeningen
- PAUSE -

Kl. 16.30

Cafe-drøftelser

Kl. 17.30

Spørgsmål og debat

Kl. 18.15

Opsamling ved Mette Bock

Ordstyrer:

Mette Bock

Mod islamofobi og
racisme – på begge
sider af grænsen
[KONTAKT] SSW går ind for mere
tolerance og en velkomstkultur over
for flygtninge - på begge sider af den
dansk-tyske grænse.
I Flensborg medvirker det danske
mindretalsparti i det tværpolitiske
initiativ „Für ein buntes Flensburg“,
og i Haderslev gik partiets landsformand Flemming Meyer på gaden i
mandags for at protestere mod fremmedhad.
„De seneste ugers anti-islam-demonstrationer i Tyskland (Pegida),
har vist, hvor hurtigt og let en lille
flamme kan blive til en storbrand.
Jeg tvivler ærligt talt på, at hovedparten af deltagerne virkelig går på
gaden imod flygtninge eller ser en
reel fare for en islamisering af det
tyske samfund. Pegida har nærmere
udviklet sig til et forum for alle mulige protester mod sociale, politiske
og erhvervsmæssige vilkår i Tyskland.

Pegida står for fremmedhad. Og alle,
der marcherer med, uanset årsagen,
skal være klar over, at de selv er med
til at puste til ilden“, lyder det fra
Flemming Meyer.
„Det handler ikke om kriminelle og
terrorister. Det handler om mennesker, som kommer til os i nød. De
kommer for at få sikkerhed og tryghed. Vi bør byde dem velkommen,
som vi byder alle gæster velkommen
her i vort grænseland”, siger Meyer.
SSWs landsformand deltog i modarrangementet „Haderslev mod fremmedhad“.
Moddemonstrationer er vigtige, så
scenen ikke bliver overladt til de
fremmedfjendske kræfter, understreger Meyer: „Asylansøgere er ikke en
straf for samfundet. De er tværtimod
en chance – også når det gælder om
at holde liv i vores uddøende landområder“.

TØNNING SSF/SSW

Ny formand søges
[KONTAKT] SSF-/SSW-distrikt Tønning holder deres generalforsamlinger
tirsdag den 13. januar kl. 18:30 på
Skipperhuset.
SSW starter. Så er der en bid mad, og

bagefter er det SSFs tur.
SSFs distriktsformand Mattias Skærved
ønsker ikke genvalg og bisidder Kirsten
Schlickert heller ikke.
Vel mødt.

MINDEORD II.

Konferencen afsluttes med et lettere traktement
Vi beder venligst om tilmelding senest fredag, den 16.1.2015
på tlf. +49 461 144080 eller til jette@syfo.de

Alle kan deltage!
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GENERALFORSAMLING

Bredsted begynder rækken
[KONTAKT] Torsdag den 15. januar, klokken 20 kalder Sydslesvigsk Forenings distrikt Bredsted til generalforsamling i
foreningslokalet på Bredsted Danske Skole.
Mødet skal blandt andet vælge formand, da Charlotte Grau,
der blev valgt til posten for to år siden, dels er blevet syg,
dels er flyttet til Als. Den hidtidige næstformand Henry
Bohm har erklæret sig villig til at kandidere til posten.

Forud for generalforsamlingen er der spisning fra klokken
19.
Tilmelding til denne ved Jeanette Huy senest i dag, 8. januar på telefon 04671 6008 230 eller e-mail Jeanette_Huy@
skoleforeningen.de
ph

HATSTED

Gamle kæmper går af
[KONTAKT] Når SSF i Hatsted mandag
den 26. januar klokken 19:30 samles
til generalforsamling, bliver det samtidig et farvel til bestyrelsesarbejdet for

Om få uger holder Anders Schaltz Andersen sin 12. og sidste beretning om
SSF Hatsted. (Arkivfoto: Peter Hansen)

flere af distriktets veteraner.
Anders og Signe Andersen såvel som
Susanne Bahnsen har bebudet, at de
ikke stiller op til bestyrelsesposter igen.
Anders Schaltz Andersen har været
distriktets formand i 12 år og var forud
næstformand i to. Signe Andersen har
haft tillidshverv i SSF Hatsted allerede i
1985, altså for 30 år siden.
Der har dog allerede meldt sig interesserede til alle tre poster, så man behøver ikke holde sig væk af skræk for at
få armen vredet rundt.
Der er forud for generalforsamlingen
spisning fra klokken 19. Tilmelding til
denne på 04846 590 eller schaltz@tonline.de
ph
FOR BØRN
12. januar kl. 15 er der møde for børn
i forsamlingshuset. De fremstiller godt
fuglefoder. Forældrene er også velkomne. Kl. 16 kommer bogbussen.

HUSUM

Gør kål på
året der gik
[KONTAKT] Når SSF-distrikt Husum den 19. januar holder generalforsamling, serveres der - hvis
man husker at tilmelde sig - grønlangkål fra klokken 18.
Selve mødet begynder klokken 19
og holdes på Husumhus.
Tilmelding til spisningen til Daniela Caspersen på telefon 0152
0135 1285.
ph

Wilhelm Detert t.h., da han i 2001 fik overrakt SSFs sølvnål af daværende amtsformand for Ejdersted SSF, Peter Jacob Alberts. (Foto: Erik Johansen)

Ved Willems død
[KONTAKT] Wilhelm Detert er død
i en alder af 87 år på plejehjemmet
Paul-Gerhardt-Haus i Tønning, hvor
han tilbragte sine sidste år.
Willem, som han kaldtes, var i mange
år sammen med hustruen Juliane meget aktive og engagerede i Velt/ Follervig SSF og SSW, hvor han i over 10
år var kasserer i begge foreninger. Det
var dog især SSW, han brændte for.
I en årrække sad han i SSW-amtsstyrelsen Nordfrisland. Utallige ture kørte
han den lange vej til Nibøl for at deltage i alle styrelsesmøderne.
Lukningen af Digeskolen i Follervig tog
hårdt på ægteparret. Juliane havde fra
skolens start været nært knyttet til den,
hvor både hendes datter og datterdatter var elever.
Fra Willem kom til Follervig, hvor
Juliane og hendes forældre havde et
smukt og stateligt stråtækt hus lige bag

diget, blev det og vadehavet hans element. For kommunen holdt han gratis
badestranden og parkeringspladsen
ren. Han var en god rådgiver for og
ven med strandvagten, og han tog gerne ud for at stryge rejer med sin glib.
Den 1. maj var han altid den første,
der sprang ud i de kolde bølger ved
den officielle åbning af badesæsonen.
Privat gik vi aldrig forgæves, hvis der
var brug for råd eller hjælp.
Siden hustruens død var der blevet
stille omkring Willem. Og de sidste
år levede han i Tønning med en dyb
længsel hjem til Follervig og diget.
SSF og SSW Velt/ Follervig vil bevare
mindet om Wilhelm Detert med taknemmelighed.
Margarete og Horst Hoop,
Westerdiek, Follervig

