
[KONTAKT] Der var fuldt hus på Mik-
kelberg/ Center for nordisk kunst og 
cricket i Hatsted, da Friisk Foriining, 
Mikkelberg og Margareta Erichsens 
Mindefond åbnede udstillingen ”En 
frisisk ildsjæl - Marie Tångeberg” 2. 
oktober.
Den vises frem til 15. november.
Udstillingens kunstnerisk leder er Anja 

Langer.
Stormtown Jazzcompany dannede den 
musikalske ramme, og der var tildels 
ret personlige taler ved Friisk Fori-
inings formand Bahne Bahnsen, Maike 
Lohse fra Margareta Erichsens Minde-
fond, Georg Buhl fra det hedengangne 
CD-infoprojekt Lille Klaus, Jörg Krüger 
fra Mikkelberg og kunstneren Marie 

Tångeberg. Dr. Karin Haug holdt selve 
laudatioen.
Der blev talt frisisk, dansk og tysk - 
også i en skøn blanding.
Frisernes grand old lady, pædagogen 
og kunstneren Marie Tångeberg (90), 
Efkebøl, er født på vestkysten. Efter 
tysk skolegang fulgte ophold på Askov 
og Ribe lærerseminarium. Siden blev 
hun lærer og vandrelærer på den syd-
slesvigske vestkyst og inspektør på den 
dansk-frisiske skole i Risum-Lindholm.
Kunststudier med alle slags teknikker 
og facetter dyrkede hun i sin fritid.
Hun udgav børne-, fag- og lærebøger 
på frisisk og med egne tegninger.
Og kom også til at undervise i kunst.
Udstillingen på Mikkelberg vises frem 
15. november tirs-torsdage kl. 10-13, 
fredage kl. 11-17, lør- og søndage kl. 
13-17 samt efter aftale.
Mikkelberg har adressen Horstedter 
Chaussee 1 i D-25856 Hatsted/ Hatt-
stedt.
Tlf. 04846-6604, email info@mikkel-
berg.de, www.mikkelberg.de

 

[KONTAKT| Slesvigsk Kreditforenings 
direktion og tilsynsråd søger at leve op 
til fremtidens udfordringer ved bl.a. at 
have flyttet kontoret fra Harreslev til 
Flensborg. Siden mandag den 5. okto-
ber er lånebankens nye domicil midt 
i Flensborg, i Storegade/ Grosse Str. 4 
i 24937 Flensborg med fysisk adgang 
via Speicherlinie (Union-Banks gård).
Direktør Andree Paulien og tilsynråds-
formand Hans U. Harck forventer en 
del synergieffekter af denne foran-
dring, der vil give bonus på længere 
sigt. Desuden regner de med, at man-
ge af lånekassens kunder og andelsha-
vere lægger vejen forbi det nye kontor, 
når man har et ærinde i byen.
Telefonnummeret 0461-71975 er 
uforandret, mens mailadressen er æn-
dret til info@kreditforening.de
Kontortiden er fremover mandag til 
torsdag kl. 8-12.

ÅBENT HUS
Der er åbent hus i de nye lokaler fre-
dag den 9. oktober kl. 10-12. Der ser-
veres en lille forfriskning, og der bliver 

lejlighed til en snak med ledelsen og 
medarbejderne.

HJEMMESIDEN
Ny er også en hjemmesiden, som for 
tiden er under opbygning. Den er alle-
rede tilgængelig under www.kreditfor-
ening.de i begrænset omfang.
”Vi går med tiden og fortsætter vore 
bestræbelser på at blive mere synlige 
i dagens Sydslesvig”, siger Hans U. 

Harck og opfordrer interesserede til at 
tænke på Slesvigsk Kreditforening, når 
det drejer sig om lån.

NY I DIREKTIONEN
Med virkning fra 1. oktober er Rag-
nar Albertsen, til daglig fuldmægtig i 
Union-Bank, ansat som nyt medlem af 
direktionen og sammen med Andree 
Paulien ansvarlig for den daglige drift. 
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[KONTAKT] Næppe havde et par 
af vore politiske venner - Kim 
Andersen fra Sydslesvigudvalget 
og Venstres indfødsretsordfører 
Jan E. Jørgensen - i Flensborg 
Avis lanceret nyheden om, at 
den danske regering (på bag-
grund af SSFs anmodning og 
med et politisk flertal på Borgen) 
undersøger juridisk, hvordan 
danske sydslesvigere, bosat i 
Sydslesvig, kan få dansk statsbor-
gerskab ved siden af deres tyske, 
før sydslesvigske skeptikere mel-
der sig på banen:
Der bliver et sydslesvigsk A-hold 
og et B-hold, når der skal op-
fyldes kriterier, mener de. Det 
strider mod Bonn-København er-
klæringerne, når myndighederne 
efterprøver mindretalsmedlem-
mers sindelag, siger de.
Spis nu brød til.
Til en vis grad efterprøver danske 
myndigheder allerede igennem 
mange år, hvilken tilknytning 
man har til Danmark - uden at 
mindretallet har protesteret mod 
fremgangsmåden: Når danske 
sydslesvigere er flyttet til Dan-
mark og (tidligere end andre) 
kan søge dansk indfødsret, når 
de søger om SU, når studenter 
får egen omregning af eksamens-
karakterer, eller når de søger 
justitsministeriets tilladelse til at 

købe sommerhus.
Myndighederne kontrollerer ikke 
folks sindelag, men - og her er 
forskellen - søger at vurdere folks 
tilknytning til Danmark. Om man 
så kan lide det eller ej, er det 
måske nødvendigt ind imellem.
Vigtigt for os sydslesvigere er 
ikke, om det ønskede statsbor-
gerskab til sin tid berettiger til 
noget. Det vil det sikkert kun 
gøre i begrænset omfang.
Vigtigt for nogle, måske mange, 
danske sydslesvigere er det iden-
titets-bekræftende i at kunne 
have et dansk pas ved siden af 
det tyske.
SSF er enig med Venstre i, at ud-
gangspunktet for vort anliggende 
ikke ligger i en forældet national-
politisk position vendt mod vore 
tyske venner, men i forståelsen 
for et åbent samarbejdende 
dansk-tysk grænseland, hvor 
det burde falde naturligt, at en 
person tilhørende et nationalt 
mindretal - ud over at være 
statsborgerretligt tilknyttet det 
land, vedkommende lever i - har 
mulighed for at få det statsbor-
gerskab, der rummer og symbo-
liserer vedkommendes kulturelle 
og sproglige ståsted.
En arbejdsgruppe nedsættes; en 
afgørelse ventes tidligst i 2016.

SYDSLESVIGSK FORENING

Spis nu 
brød til

Aktive unge
[KONTAKT] Konfirmanderne i Harreslev kan ikke 
siges at være andet end aktive. (Foto: privat)

Elsass venter
[KONTAKT] SSF Flensborg amt og GF kreds 20 dra-
ger til Elsass-Alsace i april.

Skal bruges
[KONTAKT] Den nye Sydslesvig-sang skal bruges til 
Spil Dansk og mere.

Borgen kalder
[KONTAKT] Det danske mindretal er med til kultur-
nat på Christiansborg i morgen. (Foto fra 2014: Tine 
Andresen)

Nu med domicil i Flensborg

I morgen, 9. oktober er der åbent hus 
i Slesvigsk Kreditforenings nye kontor 
t.h. i Union-Banks østvendte porthus, 
fysisk beliggende i Speicherlinie i Flens-
borgs centrum. (Foto: privat)

Trak fulde huse

Marie Tångeberg afrundede talerræk-
ken.

Fuldt hus på Mikklelberg.



9.
Kulturnat på Christiansborg: Det danske mindretal deltager
De danske menigheder i Flensborg: Spaghettigudstjeneste i Skt. Hans Kirke kl. 18
Flensborg SSF Nord: Bingo i Tønnsenhuset kl. 19.30
SSF Hanved/Langbjerg: Filmaften om Flensborg i Langbjerg Forsamlingshus kl. 19.30
Lyksborg UF: Fredagsklub på skolen kl. 18.30
SSF Munkbrarup-Ves: Lotto i Oksbøl Forsamlingshus kl. 19.30
SSF Hatlund/Langballe: Loppelotto på skolen kl. 16-19
SSF Sild: Filmklub i kulturhuset kl. 19
SSF Pris/Klaustorp: Efterårsbingo 
Slesvig IF: Lotto i klubhuset kl. 19
SSF Nybjernt: Tema-aften ”Weber-grill” i forsamlingshuset kl. 17.30

10.
Spil Dansk: Koncert med Blues Overdrive på Flensborghus kl. 20
Spil Dansk: Koncert med Per Chr. Frost og band på Slesvighus kl. 20
Flensborg Bibliotek: ”Museumslandskab Slesvig 2015” – temadag og udstilling
SSF Lyksborg: Loppemarked på skolen AFLYST 
Vanderup Kvindeforening: Udflugt til Noldemuseet, fra skolen kl. 13
SSF Sydtønder og Tønning: Til kartoffelbuffet i Tønning, fra skolen kl. 10
SSF Garding/Evershop: Cykeltur til Kongenshus i Tetenbüll 10.-11.10.

12.
Spil Dansk: Fællessang på Søndertorv i Flensborg kl. 10.30-11.30
Flensborg SSF Nord: Diabetikerklub i Menighedshuset kl. 14
SSF Jaruplund, Veding og Sankelmark: Hygge på skolen kl. 19.30
Slesvig og Omegns Menighed: ”De små´s atelier” i Margrethegården kl. 15.30-16.45
Slesvig Folkekor: Korprøve i Ansgar Kirke kl. 19.45-21.30
Sønderbrarup Kvindeforening: Filmen ”Happy ending” i kirkens mødelokale kl. 19.30

13.
Det lille Teater Flensborg: Ungdomsgruppen opfører ”Bølgen” i Hjemmet kl. 19.30 
SSFs Humanitære Udvalg: Vandring langs Hedeby Nor, fra Flensborg/ Exe kl. 9.30
Flensborg-Biffen: ”Mennesker bliver spist” vises på Flensborghus kl. 19.30
SSF Tarp: Klubaften med disko og hotdogs for børn fra 5. klasse i SFO-huset på skolen kl. 18-
20
Lyksborg Kvindeforening: Besøg hos Ingeborg og Jacob Cordts kl. 15.30
Skovlund Ældreklub: Sang-spil-snak-møde i forsamlingshuset kl. 15
SSF Skovlund-Valsbøl og Valsbøl pastorat: Efterårsmøde om kvinders valgret med Jørn Buch på 
Valsbølhus kl. 19.30
De danske foreninger i Store Vi: Bogbus, kaffe og kage kl. 15
SSF Store Vi og menigheden: Til efterårsmøde på Valsbølhus kl. 19.30
Aktive Kvinder Slesvig: Foredrag med apoteker Bohne ”Forkølelse - homøopati og husråd” i 
Ansgarsalen kl. 19.30 

14.
Spil Dansk: Syng med på Alderdomshjemmet i Flensborg kl. 10-11
SSFs Humanitære Udvalg og Dansk Centralbibliotek: Foredrag med Kristian Ditlev Jensen om 
”Grænselandet tur/retur” på Flensborghus kl. 14.30
Flensborg SSF Nord: Kaffe i Ældreklubben Sortevej i Tønnsenhuset kl. 14
Flensborg SSF Nord: Lotto i Spætteklubben kl. 14.30
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
SSF Skovlund-Valsbøl: Åbent bestyrelsesmøde i Skovlund Forsamlingshus kl. 19
SSF Sild: Seniorklubben mødes til kaffe, kager og lysbilledforedrag med Jörg Reimann i klublo-
kalet i Kejtum kl. 15
SSF Isted/Jydbæk: Husflid i forsamlingshuset kl. 19
SSF Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
Slesvig Seniorklub: Spil i Ansgarsalen kl. 14

15.
Det lille Teater Flensborg: Dukketeater for børn: ”Muldvarpen” i Hjemmet kl. 9.30 og kl. 11
Det lille Teater Flensborg: Ungdomsgruppen opfører ”Bølgen” i Hjemmet kl. 19.30 
Spil Dansk: Vestkystkoret synger på Fiede Kay-pladsen, Bredsted kl. 11
Spil  Dansk: Musikforedrag for SSFs seniorer med Søren Christensen på Husumhus kl. 14.30
Spil Dansk: Hjemmekoncert med Select Captain på generalkonsulatet i Flensborg kl. 17
Spil Dansk: Carl Nielsen-koncert med Michael Sunding på Flensborg Bibliotek kl. 17
Spil Dansk:”Five o`clock”-sang med Johan Herold på Harreslev Skole kl. 17
SSW-Ungdom: Debataften med Lars Harms om flygtningesituationen, i Flensborg/ Tønnsen-
huset kl. 19
Harreslev Kvindeforening: Hygge i kirkens konfirmandstue kl. 19
Spil Dansk: ”Her må danses” – workshop i østeuropæisk og nordisk dans med Klezmerduo i 
Ejderhuset, Büdelsdorf kl. 18
Slesvighus-biografen: Filmen ”Mennesker bliver spist” vises kl. 19.30
SSF Stenfelt: Hygge med pastor Nikolaj Steen hos Else Marxen kl. 18
SSF Damholm: Hobby i forsamlingshuset kl. 15
Slesvig og Omegns Danske Menighed: ”Mød det danske sprog i mødregruppen” i Margrethe-
gården kl. 10-11.15
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[KONTAKT] SdU har desværre måttet 
aflyse efterårslejren 16.-19. oktober på 

Christianslyst pga. for få timeldinger.

Efterårslejr aflyst

[KONTAKT] SSFs Humanitære Ud-
valg og centralbiblioteket arrangerer 
foredrag ved Kristian Ditlev Jensen 
- Grænselandet tur-retur - tiden i 
Sønderjylland, Flensborg og Sønderjyl-
land igen - onsdag den 14. oktober kl. 
14.30 på Flensborghus.
Entré inkl. kaffe 4 euro.
Tilmelding til Bysekretariatet, tlf. 
0461-14408 126 senest fredag den 9. 
oktober.
Kristian Ditlev Jensen er 43 år og 
forfatter. Født i Holbæk, har læst litte-
raturvidenskab ved Københavns Uni-
versitet, uddannet fra Forfatterskolen 
i 1997.
Debuterede som forfatter i 2001 med 
den selvbiografiske ”Det bliver sagt” 
om seksuelle overgreb, han var udsat 
for som barn.
Bogen indbragte ham Weekendavi-
sens Litteraturpris.
I 2004 skønlitterær debut med roma-
nen ”Livret”, som han fik debutantpri-

sen for.
Kristian D. Jensen har rejst i store dele 
af verden og skrevet rejsebeskrivelser 
til aviser, magasiner og i bogform.
Fra juni 2008 til april 2009 var han 
taleskriver for daværende klima- og 
energiminister Connie Hedegaard (K).

Grænselandet tur-retur

Kristian Ditlev Jensen. (Foto: Søren 
Rønholt)

[KONTAKT] Tirsdag, 13. oktober 
19:30 i Flensborg-Biffen på Flensborg-
hus, torsdag, 15. oktober 19:30 i Sles-
vighus-Biffen og mandag, 26. oktober 
i Frederiksstad vises Erik Clausens film 
fra i år, Mennesker bliver spist.
Mekanikeren Herluf er gift med social-
rådgiveren Ingelise. Sammen er de et 
helt almindeligt ægtepar, som har væ-
ret gift i ganske mange år, og hvor livet 
triller derud af.
Men tingene begynder at skride, da 
Herluf finder ud af, at hans kone har 
en affære, og han selv kan mærke, at 
han begynder at glemme ting.
Og en dag kommer han ikke hjem, 
som han plejer.
Erik Clausens har skabt en lille perle af 
en film.
Pressen skrev: ”… en varm, sjov, fræk 
og vedkommende film, der hverken 
stræber efter Oscars eller Cannespal-
mer – men som er en sjælden, vigtig, 
dansk film om dig og mig. På godt og 
ondt”. (Kulturkapellet)

Bodil Jørgensen og Erik Clausen på 
plakaten

En perle

[KONTAKT] Det årlige loppemarked 
på den tyske enheds dag den 3. okto-
ber i Kejtumhallen på Sild har nu kørt i 
flere år, og på øen har man for længst 
skrevet sig datoen bag ørerne. Alle-
rede inden dørene blev åbnet klokken 
11, stod folk i kø foran hallen, og på 
gaden stod biler parkeret i lange baner 
i begge vejsider hele dagen.
Fra 20 boder i hallen og i foyeren blev 
der solgt alt mellem himmel og jord. 
Man kunne også bruge sine penge til 
køb af hotdogs eller/ og kaffe og kage. 
Mange benyttede lejligheden til at 

sætte sig ved et af bordene ved kaf-
febaren og hyggesnakke med venner 
og bekendte.
Der er indtægter til SSF-distriktet i 
form af et fast gebyr for en bod, og 
hver udbyder er forpligtet til at afle-
vere en kage. SSF Sild, der stod for 
arrangementet, kunne, udover at sætte 
et pænt beløb ind på foreningskon-
toen, glæde sig over en fin opbakning 
og hjælp fra egne medlemmer. Blandt 
de hjælpende hænder var der også en 
del børn/ elever, der åbenbart synes, 
det er sjovt at gå til hånde i boderne 

og i cafeen.
Begge tidligere formænd for de gamle 
distrikter SSF Hørnum-Vesterland og 
SSF Kejtum, Maike Hauschildt og Inge 
Bennör, var der det meste af dagen. 
Ikke så underligt, for det årlige lop-
pemarked den 3. oktober er et af de 
mange projekter, de to formænd fik 
ideen til og med succes udviklede og 
samarbejdede om.
Overskuddet blev brugt til at dække 
nogle af udgifterne til sommerens fæl-
les årsmøde i Kejtum.

wj

Loppemarked i Kejtum
Hele familien Gerth samlet i Kejtumhallen til salg af ø-lopper. (Foto: privat)



SÅ PÅ KØBENHAVN

ET FORSØG DER GIK GALT

HARRESLEV

TO KUNSTNERE

SKT. HANS
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VALSBØL

AKTIVITETSHUSET

[KONTAKT] Ved høstgudstjenesten i 
Harreslev danske kirke søndag invol-
veredes næste års konfirmander aktivt.
En konfirmand læste indgangsbøn og 
en anden læste udgangsbøn. Konfir-
manderne opførte en bibeltime over 
Mark. 4,3-9 sædemandslignelsen.
I grupper illustrerede de, hvordan 
noget korn faldt på vejen, og fugle åd 
det op. Noget faldt på klippegrund, og 

solen sved det, og noget faldt blandt 
tisler, og tislerne kvalte det. Men noget 
faldt i den gode jord, og det bar 30, 
60 og 100 fold.
Jesus fortalte lignelsen til opmuntring 
for de modløse, der syntes, der var så 
lille effekt af Jesu virke og ord.
Bagefter prædikede pastor Niels Ebbe 
Huus, vikar for Susanne Bøll, over 
teksten.

Til nogen af salmerne spille Else Lund 
saxofon sammen med organist Sabine 
Derjong. Der var smuk samklang mel-
lem de to instrumenter.
Efter gudstjenesten var der auktion 
over frugter og glas med marmelade 
og gele, som gav over 300 euro til 
flygtningehjælpen.

H

Aktive konfirmander
Konfirmanderne satte action på sædemandslignelsen: Men noget faldt i den gode jord, og det voksede og kom op og gav 30, 
60 og 100 fold. (Foto: privat)

[KONTAKT] Det lille Teater Flensborgs 
ungdomsgruppe genoptager - her i 
teatrets 50. sæson - deres skræm-
mende og tænkevækkende forestilling 
”Bølgen”, som blev modtaget med 
begejstring i den sidste sæson. 
Forestillingen fortæller om et skole-
forsøg, som gik gruelig galt. En high 
school-klasse i Palo Alto, Californien, 
arbejdede med emnet Nazi-Tyskland 
og historielæreren blev stillet over for 
spørgsmålet, hvordan det var muligt at 
dræbe millioner jøder, uden at nogen 
prøvede at stoppe nazisterne. 
Med elevernes accept forandrede Ron 
Jones fra dag til dag sin undervisning 
og begyndte i praksis at vise dem, at 
det måske ikke var noget specielt for 
tyskerne, at de lod sig rive med af na-
zismen, men at selvamerikanske high 
school-elever kan komme i samme 
situation. 
Herefter udviklede tingene sig hurtigt.
”Bølgen” har re-premiere tirsdag den 

13. oktober kl. 19:30 på Det lille 
Teater Flensborgs scene i Hjemmet i 
Mariegade 20, og spilles fire yderligere 
gange: 15. oktober, samt 3, 5, og 10. 
november - altid fra kl. 19:30. 

Billetter fås via 0461-144080, silke@
sdu.de eller ved indgangen. 
www.detlilleteater.de
www.facebook.com/dltflensborg 

Re-premiere på »Bølgen«

Hvem følger blind deres fører? (Foto: 
Lena Stryi/ Det lille Teater Flensborg)

[KONTAKT] Omkring 40 SSF-med-
lemmer fra Husum og omegn drog 
forrige weekend på københavnertur. 
Fredagen blev stort set brugt på turen 
derover, men lørdagen var spækket 
med oplevelser.
Dagen begyndte med et besøg hos 
den lille havfrue, som heldigvis ikke 
var svømmet væk. Derpå besøgtes 
Rundetårn, og da vejret var flot og 

klart, var der en fantastisk udsigt over 
byen. Siden havde deltagene et par 
timer på egen hånd i det indre Køben-
havn. Nogle besøgte Amalienborg og 
så vagtparaden trække op, andre øve-
de sig i dansk ved at gå på shopping i 
nogle af byens mange butikker. 
Over middag gik turen til Hillerød, 
hvor Frederiksborg Slot var målet. Det 
bugnede af gamle malerier og fresker. 

Børnene kunne blive fotograferet i rid-
derrustning eller middelaldertøj.
Søndagen bød desværre på tåge, så 
deltagerne ikke havde så meget ud af 
turen til Vestamager, som ellers er et 
flot, bynært naturområde.
Men den – altså tågen – generede os 
ikke, da vi så Roskilde Domkirke.

Daniela Caspersen

Husumere i hovedstaden

Den lille havfrue viste sine ynder frem 
i strålende solskin. (Foto: Burkhard 
Klimm)

[KONTAKT] I de dansk-tyske dage i 
Harreslev 9.-11. oktober udstiller Kim 
Olesen og Viggo Böhrnsen-Jensen i 
Harreslev danske Kirke, Berghofstr. 
10. Udstillingen kan ses fredag 14-17, 

lørdag 10-16 og søndag 10-15.
Kim Olesen udstiller skulpturer og 
vægobjekter med kristne symboler, 
medens Viggo Böhrnsen-Jensen viser 
værker fra serien “Gottorfer Codex”.

Udstiller i Harreslev

[KONTAKT] Mange har måske en sal-
mebog på reolen derhjemme, andre 
har den kun i hånden, når de er til 
gudstjeneste.
Det er en tyk bog med over 1400 
sider, så den kan være svær at orien-
tere sig i. De 791 salmer fylder kun 
det halve af bogen, så hvad står der i 
resten?
Det kigger man nærmere på onsdag 
den 14. oktober kl. 19.30 i Sct. Hans 
Kirke i Flensborg, hvor pastor Ea Dal 
viser eksempler på, hvilken guldgrube 

salmebogen er, også hvis man ikke vil 
synge fra den.
Det er altså ikke en sangaften, men 
en orienteringsaften, selvom der også 
bliver sunget et par salmer. Der bliver 
serveret en forfriskning, mens man går 
på opdagelse i de skjulte skatte.
Måske skal det understreges, at afte-
nen handler om den danske salme-
bog, ikke den nye dansk-tyske salme-
bog; det kommer måske ved en anden 
lejlighed.

Lær salmebogen
bedre at kende

[KONTAKT] SSF og Valsbøl Pastorat 
indbyder alle interesserede til efter-
årsmøde tirsdag den 13. oktober kl. 
19.30 på Valsbølhus.
Jørn Buch, historiker og bl.a. fhv. se-
minarielektor på University College 
Syd i Haderslev, en erfaren foredrags-
holder og ven af Sydslesvig, taler om 
100-års jubilæet for kvindernes valgret 
i Danmark.
Ligeret mellem kvinder og mænd er 
ingen selvfølge. Ligeret er noget, man 

må kæmpe for. Vi kender kampen 
om ligeret fra kampen om mindretal-
lets rettigheder, men kvindekampen 
er og har været lige så vigtig og måske 
endda vigtigere.
Den aften skal 100-året for kvindernes 
valgret fejres, og der skal høres om 
kampens udvikling, samt om hvilken 
forskel det har gjort, at kvinderne i 
Danmark fik ret til at stemme på lige 
vilkår som mændene.
Entré inkl. ost og vin 6 euro. 

Om kvinders valgret
Danske kvinder i optog til Amalienborg, 5. juni 1915.

[KONTAKT] I anledning af Aktivitets-
husets 25 års jubilæum holder huset 
åbent i morgen, fredag den 9. oktober 
kl. 15-18.
Her kan man boltre sig i alle husets 
værksteder, smage på nogle afsindigt 
gode og sjove lækkerier, synge fød-
selsdagssang og møde husets medar-
bejdere.
Alle er velkommen, og medarbejderne 
glæder sig til at fejre sammen med 
brugere og gæster.

KURSUS
Farv dit eget garn, 12.10. 18-21 med 
Rikke Drewes.
Pris: 12 euro + materiale. Tilmelding.

Åbent hus i morgen



SSF/ GF-STUDIETUR

NY SYDSLESVIG-SANG MÅ GERNE BRUGES

KULTURSALON - HEUTE IN FLENSBURG

ANSGAR & FDF

FOLKEHJEM AABENRAA
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[KONTAKT] Der er foredrag på Folke-
hjem i Aabenraa mandag den 19. ok-
tober kl. 16-18: ”Hvor går grænserne 
for, hvad man kan sige og ikke sige?” 
ved etikchef Inger Bach, Danmarks 
Radio.

Entre 50 kr.
Arrangeret i samarbejde med Forenin-
gen Norden, Sprogforeningen, Græn-
seforeningen og Aabenraa Bibliotek.

Foredrag med DRs
etikchef Inger Bach

[KONTAKT] Høsten er i hus, og det 
fejrede Ansgar menighed sammen 
med Flensborg Y´s Men´s Club og 
FDF Flensborg med en høstgudstje-
neste søndag. I dagens anledning var 
kirken pyntet med forskellige afgrøder, 
som var med til at understrege denne 
særlige sensommerdag. Både børn 
og voksne tog imod indbydelsen til at 
festligholde dagen. 
Gudstjenesten blev indledt med et 
høstoptog, hvor først FDF-kredsens 
fane blev båret ind, derefter et optog 
af børn, der havde frugter og grønt-
sager med. De medbragte høstgaver 
blev lagt op ved alteret som et symbol 
på høstens frugtbare rigdom.
Alt imens spillede Flensborg FDF-orke-
ster et festligt høstpræludium.
Rigtigt mange tog også imod indbydel-

sen til at få noget at spise i menigheds-
lokalerne efter gudstjenesten. Det blev 
en hyggelig og afslappet stund, hvor 
alle kunne nyde en græskarsuppe og 
fællesskabet. Derefter var der mode-
opvisning med tøj fra Banglashoppen 
i Nørregade, som drives af Flensborg 
Y´s Men´s Club. Tøjet blev fremvist af 
nogle FDF-ledere. 
Høstgudstjenesten er en traditionsrig 
gudstjeneste, hvor deltagerne synger 
høst- og efterårssange. Gudstjenesten 
er en tak til Gud for alt det, der har 
båret frugt. Den er også en tak for, at 
man kan spise sig mæt. Endelig er den 
en lejlighed til at tænke på den gruppe 
mennesker, som ikke har noget at hø-
ste og leve af.

StA

Høst og samvær
Senior Marlon Loelf foran alteret med nogle af børnene og høstgaverne. (Foto: Jo-
hanna Andersen)

FDF-leder Johanna på besøg fra Odense optrådte som den sidste på catwalken i 
en brudekjole. (Foto: Mats Rosenbaum)

[KONTAKT] Weltberühmt wurde 
Hans Christian Andersen durch seine 
Märchen. Er ist bis heute einer der 
bekanntesten Schriftsteller und Dich-
ter Dänemarks.
Ihm zu Ehren findet im Herbst in der 
deutsch-dänischen Region eine Reihe 
von Kultur-Veranstaltungen statt. 
Dabei stehen seine Reisen durch das 
damalige Herzogtum Schleswig und 
seine Erzählungen im Vordergrund.
Auf dem Programm dieses grenzüber-
schreitenden Projekts stehen Lesun-
gen, Musik, Theater und Tanz. 
In der Schlosskirche von Gråsten fand 
am 1. Oktober der erste Kultursalon 
statt. In der vollbesetzten Schlos-
skirche verfolgten die Zuschauer die 
fesselnde Lesung des Märchens „Das 

Mädchen mit den Schwefelhölzern“ 
und weiteren Märchen. 

KULTURSALON IN FLENSBURG
Am heutigen Donnerstag, 8. Oktober, 
wird die Reise Hans Christian Ander-
sens nach Flensburg fortgesetzt.
Am Museumsberg - Eintritt 13 Euro - 
erzählt um 19.30 Uhr die Flensburger 
Märchenerzählerin Ingrid Jacobsen 
Auszüge aus dem Märchen „Die ro-
ten Schuhe”, das gleichzeitig von der 
deutsch-dänischen Tanzformation 
„NoBorders Company“ unter der 
Leitung von Stela Korljan als modernes 
Ballett aufgeführt wird. Die Tänzerin-
nen zeigen ihre ganz besondere Inter-
pretation des Märchens.
Im zweiten Teil vertont der dänische 

Schauspieler und Musiker mit seiner 
Band „Lars Bom og Trio“ Gedichte 
von Hans Christian Andersen. Gastge-
ber beim Kultursalon sind Hans Chri-
stian Andersen, verkörpert durch Hans 
Laurens (dänischer Märchenerzähler), 
und Susanne Schoppmeier (deutsche 
Märchenerzählerin). Sie schlüpft in die 
Rolle von Herzogin Louise Sophie. 
Hans Christian Andersen im Herzo-
gtum Schleswig ist ein Kooperations-
projekt der Kulturregion Sønderjyl-
land- Schleswig und UC Syddanmark.
Die Region Syddanmark unterstützt 
das Projekt mit 73.825 Euro im Rah-
men der Maßnahmen zur Erinnerung 
an Hans Christian Andersen.
www.kulturfokus.de/hc-andersen/ 

H.C. Andersen und das
Herzogtum Schleswig

[KONTAKT] Forleden præsenterede 
SdU-konsulent Tinne Virgils på vegne af 
Spil Dansk-styregruppen Sydslesvig den 
nye Sydslesvig-sang, finansieret af Spil 
Dansk - og forfattet og komponeret Kir-

sten D. og Finn Jørgensen fra Køge.
Jørgensens var til stede, og trioen 
Jannik, Mads og Ture fra Cornelius 
Hansen-Skolen akkompagnerede ved 
den ”jomfruelige” fællessang på Dansk 

Centralbibliotek i Flensborg, hvor en 
pæn skare var mødt frem i dagens 
anledning. Sydslesvig-sangens tekst og 
noder kan læses på hhv. kopieres fra 
www.syfo.de

[KONTAKT] Sydslesvigsk Forening 
Flensborg Amt og Grænseforeningen 
Kreds 20 inviterer til en fælles tur 
10.-16. april 2016 til et af Europas 
mindretal.
Denne gang til det tosprogede område 
Elsass/ Alsace i Frankrig, der igennem 
historien skiftevis har hørt til Frankrig 
og Tyskland, og derfor er præget af 
at have været krigsskueplads i flere 
omgange.
Elsass er et kulturelt og politisk interes-
sant område. At være elsässer er no-
get, der skal kæmpes for uanset hvilket 
land, der har magten. Befolkningen 
har en selvstændig identitet, og indtil 
1960erne var tyske dialekter frem-
herskende. Endnu i 1960 talte 80% af 

indbyggerne tysk, i dag er antallet af 
tysktalende nede på 20%. Forskellige 
organisationer arbejder på at opret-
holde området som tosproget, hvad 
der ikke er let i en centralistisk stat 
som Frankrig. 
Der bliver besøg på en af de 10 to-
sprogede skoler i Elsass og hos to af de 
politiske og kulturelle organisationer, 
hvor der fortælles om historiske og ak-
tuelle situationer.
En aften underholder den elsassiske 
visesanger Robert-Frank Jacobi, der 
synger og fortæller for deltagerne. 
Der bliver også lejlighed til at være tu-
rister. To dage går turen til Strassburg 
med kanalfart og fælles sightseeing 
samt muligheder for at se byen på 

egen hånd. Desuden er der planlagt to 
dagsture, hvor den ene tur går sydpå 
med besøg i Hoh Königsburg og Col-
mar og den anden til Maginotlinien 
(fransk befæstningslinie mod Tyskland, 
opført i 1930erne). Undervejs bliver 
der tid til vinsmagning. 
Turen foregår med rejsebus, og der 
overnattes på hotel i Niederbronn 
les Bains, som ligger midt inde i den 
regionale naturpark i den nordlige del 
af bjergkæden Vogeserne, 45 minut-
ters kørsel nord for Strassburg. Pris for 
turen er  4.000 kr/ 499 euro.
Programmet fås ved henvendelse til 
Dansk Sekretariat for Flensborg Amt, 
0461/14408-155/156. 

Turen går til Elsass/ Alsace
Smukt bybillede i Elsass/ Alsace.
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Mød mindretal og
ret så meget andet

Et særligt kulturmøde

[KONTAKT]. Når Folketinget for 12. 
gang deltager i Kulturnatten i Køben-
havn fredad den 9. oktober, kan inte-
resserede opleve huset indefra.
Muligheden for på egen hånd at op-
leve folkestyrets arbejdsplads indefra 
og møde politikere fra Folketingets 
partier, medier samt andre samfunds-
relevante institutioner og grupper - f. 
eks. det danske mindretal i Sydslesvig 
i Det sønderjyske Værelse og det tyske 
i Sønderjylland på 2. sal - har de se-
neste år trukket mange interesserede 
forbi Christiansborg på deres rundtur i 
den københavnske kulturnat.
Folketingssalen, europaudvalgets og 
finansudvalgets mødelokaler er åbne 
for offentligheden.
Der er også mulighed for at besøge 
biblioteket, Folketingets oplysning og 
Folketingets EU-oplysning, som er pla-
ceret på torvet foran europaudvalgets 
mødelokale på 2. sal.
Folketingstidende demonstrerer edixi 

(fra tale til tekst) i Venstres gruppe-
værelse. Her har Folketingets egne 
håndværkere også indrettet værksted 
og viser bl.a. møbelpolstring.
Udvalgssekretariaterne informerer 
om udvalgsarbejdet i trafikudvalgets 
mødeværelse, mens kommunikation 
agerer uden for folketingssalen.
TV 2 på 2. sal åbner deres redaktions-
lokaler for publikum, ligesom der er 
adgang til Ritzau og DR i kælderen. I 
kælderen får gæsterne også lejlighed til 
at se den nye besøgsindgang og høre 
om sommerens byggeri.
Sidst men ikke mindst inviterer folke-
tingsgrupperne til åbent hus i gruppe-
værelserne og i lokaler i vandrehallen 
og på 1. sal (1-008 og 1-009). Snaps-
tinget, Folketingets restaurant serverer 
en særlig kulturnatmenu. Prisen for 2 
retter er 235 kr., for 3 retter 275 kr. 
Der er også en speciel børneret for 
115 kr. Der kan ikke bestilles bord på 
forhånd.

Snapstinget og Folketingets kiosk hol-
der i øvrigt åbent indtil kl. 24. Serve-
ring stopper dog kl. 23.30.
Igen i år er der lysprojekt på Rideba-
nen og Tårnet, hvor historien bliver 
lyslevende, når de mange ånder fra 
Christiansborgs mere end 800 år lange 
og dramatiske fortid genopstår på Kul-
turnatten. 
Nyd en helt usædvanlig spadseretur 
på Christiansborg Ridebane i selskab 
med bl.a. Absalon, Christian 4., Ca-
roline Mathilde og Grevinde Danner, 
når forunderlige lysprojektioner på 
spektakulær vis forvandler Ridebanens 
trækroner til gigantiske ansigter.
Kulturnatten i Folketinget arrangeres i 
samarbejde mellem kontaktpersoner i 
alle partier, organisationer og institu-
tioner - og medarbejdere i Folketingets 
administration.
 ft.

[KONTAKT] Et kulturmøde af særlig 
grad fandt sted i Vanderup Skole den 
1. oktober.
Phønix har været i Sydslesvig før med 
deres gode humør og friske musik og 
heraf flere gange Vanderup.
Da de var på en længere turne i 
Beijing sidste efterår, mødte de den 
kinesiske guzengspiller Sangka. De 
fik lejlighed til at spille lidt sammen 
og fandt ud af, at der derved opstod 
et interessant musikalsk møde. De 
besluttede sig for at få Sangka inviteret 
til Danmark for at uddybe dette kul-
turmøde. 
Og det er der kommet en smuk og 
særlig koncert ud af. Kulturmødet 
mellem Kina og Danmark har påvirket 
musikerne og deres musik i begge 
retninger.

Phønix fortæller, hvordan Sangka er 
blevet mere vild og groove, og Phønix 
til gengæld er blevet påvirket af den 
rolige pentaton-skala.
Med solen, der gik ned i den smuk-
keste røde efterårshimmel som bag-
grund for koncerten, nød medlemmer 
fra flere SSF-distrikter i Flensborg Amt 
denne skønne aften.
Dejligt, at Vanderup-Jørl SSF og VUF 
havde mod på at tage imod bandet, så 
publikum kunne få denne oplevelse.

Fra sidste års kulturnat på Borgen: Midt i al trafikken i det danske mindretals lokale prøver det tyske mindretals formand Hin-
rich Jürgensen kræfter med Grænseforeningen 1864-spil sammen med bl.a. SSFs 1. næstformand og Flensborg Avis´ økono-
midirektør Torsten Kjärsgaard. (Foto: Tine Andresen)

Phønix - altid en oplevelse. (Fotos: Marike Hoop)

Med Sangka på guzeng blev oplevelsen 
endnu større.

Efterårsfortællinger
[KONTAKT] Danevirkemuseets 25 års 
jubilæum forleden var en stor begiven-
hhed, der vakte brændende interesse 
på begge sider af grænsen. Arrange-
mentet var blevet forberedt med man-
ge ideer og kræfter. Blandt tilrettelæg-
gerne var også Danevirke Museums og 

Margrethegårdens pedel Eigil.
Han fortjener ganske særlig ros, idet 
han forleden anbragte nye marguerit-
ter på facaden for SSFs ældrebolig-
kompleks Margrethegården i Slesvig. 
 Johanna

Rejseklub for alle
[KONTAKT] ”Efter en sindsoprivende 
tur med togbus fra Odense til Frederi-
cia lykkedes det mig at kapre en plads 
i DSB-toget Fredericia-Flensborg. En 
plads, der dog er mærket ”kan være 
reserveret.” Da jeg havde sat mig godt 
til rette, kommer der pludselig liv i 
vognen. En stor, arabisk familie kom-
mer under latter og rumsteren ind i 
vognen. Da de har pladsreservation 
også til ”min” plads, flytter jeg til den 
næste frie plads, mens jeg iagttager, 
hvad der videre skal ske.
Da familien har sat sig godt til rette (5 
børn og 3-4 voksne) deler moderen 
sandwich og flasker med vand eller 
saft ud til dem alle. ”Stor familie” siger 
jeg til konduktøren. ”Med 12 kuffer-

ter”, kommenterer han.
Sådan starter Lene Bastiansen fortæl-
ling om en udsædvanlig togtur, hvor 
hun mødte en glad familie fra Dubai 
på rejse.
Vil du høre resten af historien, så meld 
dig til ”Rejseklubben,” som mødes 
første gang onsdag den 14. oktober kl. 
19 på Flensborg Bibliotek, Nørregade/ 
Norderstr. 59.
Du kan lytte til andres rejseberetnin-
ger, men også fortælle din egen.
Der serveres et let traktement mod et 
mindre beløb.
Tilmelding til biblioteket senest man-
dag den 12. oktober.
Arrangementet gennemføres ved min. 
6 tilmeldte.

Flere beboere på Margrethegården har anlagt små blomsterbede. Mangeårig nabo 
og medjælper ved diverse lejligheder Hermann Andersen (foto) kan glæde sig over 
mange asters og roser og friske tomater - og Gretel Hinrichsen over dejlige roser 
og hortensier. Og rundt omkring på altanerne blomstrer geranierne endnu.

Et fugledrama i Margrethegårdens indergård: et smukt svalepar husede over ind-
gangen til 1. sal. De fik tre unger, der dog døde af kulde. Men snart kom tre nye 
unger til verden, og deres færden blev faktisk lidt af en lille seværdighed. Men den 
nat, da månen var mørklagt sidst, forsvandt de pludselig.

Dronningens yndlingsblomst, som udført i keramik hænger på Margrethegårdens 
facade lige siden starten, var blevet medtaget af vind og vejr. For nylig blev mar-
gueritterne genanbragt, efter at en ung pottemagerske fra Bredbøl/ Brebel havde 
genskabt dem. (Fotos: Bernd Bossemeier)


