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Dybbøldag
[KONTAKT] SSFs Dybbøldagsindsamling har i år 
Hærvejshuset i Skovby som indsamlingsformål.

Vestkyst
[KONTAKT] Almost Irish starter Vestkystkulturens 
forårssæson op.

Kunst
[KONTAKT] En række kunstnere - bl.a. Ninne Niel-
sen - udstiller på kunstforeningens første udstilling i 
år.

[KONTAKT] Året 2015 er afsluttet. 
Uden at prioritere rækkefølgen hu-
skes 2015 bl.a. som:
• Et år med talrige markeringer af 

60-året for Bonn-København er-
klæringer.

• Et år, hvor der blev åbnet op for, 
at danske statsborgere i Sydsles-
vig kunne få tysk statsborgerskab 
uden at miste det danske.

• Et år, hvor jurister blev sat til at 
undersøge, om danske sydsles-
vigere bosat i Sydslesvig kan få 
dansk pas.

• Et år, hvor Mindretallenes Hus 
fik tilsagn om 600.000 euro fra 
Berlin.

• Et år, hvor mindretalsunionen 
FUEN fik tilsagn om 500.000 
euro fra Berlin.

• Et år, hvor udkastet til Samrådets 
nye samarbejdsaftale faldt på 
plads.

• Et år, hvor Slesvighus´ fremtid til 
en vis grad blev afklaret.

• Et år med fine årsmøder i Syd-
slesvig, et godt folkemøde på 
Bornholm, en fremragende folke-
tingstur i november og generelt et 
mangfoldigt dansk forenings- og 
kulturarbejde i Sydslesvig.

• Et år med lovende nye men også 
velplejede gamle kontaktflader til 
det politiske rum i København, 
Berlin og Bruxelles.

• Et år, hvor mindretallet fik på-
skrevet, at der ikke tales dansk 
nok - også på steder, hvor det 
burde være en selvfølge, men 
også:

• Et år, hvor SSF tog fat om næl-
den og drøftede fællesskab og 
medlemspleje - og sammen med 
skoleforeningen gennemførte en 
række fuldtegnede familie-dansk-
kurser, ledet af Charlotte Bassler.

• Et år, hvor også samarbejdet med 
Grænseforeningen og andre na-
tionale foreninger i Danmark blev 
plejet.

• Et år, hvor SSF fik at vide, at 
der ingen hjælp er at hente, når 
budgettet afskrivningsteknisk skal 
omstilles, hvilket betyder et bety-

deligt underskud 2016.
• Et år, hvor vi mistede mange tro-

faste medlemmer, men hvor også 
mange nye engagerede sig.

• Et år, der afsluttedes med HM 
Dronning Margrethes nytårshilsen 
med de traditionelt varme ord til 
de danske sydslesvigere.

Nu har vi i mindretallet taget hul på 
året 2016; et forhåbentligt roligt ar-
bejdsår, hvor problemer kan løses, 
påbegyndte tiltag kan videreudvik-
les, og nytænkning kan forsøges - i 
fordragelighed og fællesskab.
Og hvor det gælder om at få Simon 
Faber fra SSW genvalgt som over-
borgmester i Flensborg.

GRÆNSEN
Vender vi blikket ud mod verden, 
er flygtninge- og migrationsstrøm-
men p.t. Europas største politiske 
og folkelige udfordring. Det har 
som bekendt foreløbigt medført 
pas- og ID-kontrol ved indrejsen til 
Sverige og som en følgevirkning det 
samme ved den danske grænse til 
Tyskland.
Det er indlysende for enhver, at 
det betyder gener for pendlere og 
den almindelige frie bevægelighed 
i grænselandet. Det er beklageligt. 
Men der er tale om en ekstraordi-
nær situation, der kræver en ekstra-
ordinær reaktion.
Det er vigtigt at understrege, at der 
er tale om en midlertidig stikprøve-
kontrol, og at den danske regering 
ikke som Sverige har indført trans-
portøransvar. Med andre ord er 
der tale om en blød landing for at 
genere den daglige bevægelse hen 
over grænsen mindst muligt.
Danmarks politiske håndtering af 
flygtningesituationen er forståelig. 
EU-lederes manglende vilje til at 
finde en fælles politisk løsning på 
flygtninge- og migrationskrisen er 
derimod beklageligt.
Men måske kan den seneste ud-
vikling i Sverige og Danmark være 
med til at lægge pres på Bruxelles.
Med dette håb - godt nyt år!

SYDSLESVIGSK FORENING

Godt nyt år!

sYDsLesvigUDvALget

[KONTAKT] Den 15. december mod-
tog udvalget en meddelelse fra Rude 
Strand Seniorhøjskole om, at højsko-
len var gået konkurs.
SSFs Humanitære Udvalg havde netop 
indbudt til en uges ophold på denne 
højskole i april.
Det bliver altså ikke til noget.
I stedet for indbydes til et ophold på 
Nr. Nissum Seniorhøjskole fra ons-

dag den 24. februar til tirsdag den 1. 
marts.
Her tilbyder man to kurser:
Kursus 1: Danmarkshistorie/ De dan-
ske kolonier og de nordiske bilande, 
og kursus 2 om Litteratur og film.
Der vil stadig være tale om et klassisk 
højskoleophold med masser af sang, 
samvær og et par udflugter.
Prisen vil formentlig blive ca. 40 euro 

lavere end for det annoncerede kur-
sus, altså 410 euro på dobbeltværelse. 
og 460 euro på enkeltværelse.
Tilmelding - kun telefonisk - kan finde 
sted fra og med den 12. januar til SSFs 
Bysekretariat, tlf. 0461 14408 126.
Yderligere oplysninger kan fås ved 
henvendelse til bysekreariatet eller for-
manden Leif Volck Madsen, tlf 0461 
318 3994.

Højskoleophold ændret

[KONTAKT] Onsdag den 27. januar kl. 
20 starter SSF og SdU op med en ny 
sæson med jazz på Flensborghus.
Musikelskere i Flensborg får her en 
helt unik mulighed for at opleve 
verdens måske bedste trommeslager 
folde sig ud i selskab med to danske 
musikere.
I et enestående samarbejde med Mi-
chael Blicher på saxofon og Dan Hem-
mer på hammondorgel spiller Steve 
Gadd den musik, han brænder aller-
mest for: Gammeldags bluesy souljazz 
i orgeltrio-format.
Steve Gadd revolutionerede tromme-
spillet op gennem 70erne på musikal-
ske milepæle som Paul Simons ”Still 
crazy after alle these years” og siden 
har han været en af de mest benyttede 
studiemusikere og har spillet sammen 
med bl.a. Paul McCartney, David 
Sanborn, Stevie Wonder, Eric Clapton, 
Chick Corea, Michel Petrucciani m.fl.

De to danskere, Michael Blicher og 
Dan Hemmer, har gennem den sidste 
årrække spillet et hav af koncerter 
sammen. De deler begge Gadds pas-
sion for souljazz.

Dette er uden tvivl en sjælden og fan-
tastisk mulighed for at høre Gadd få så 
meget spillerum, som han har i trioen 
Blicher Hemmer Gadd.

Med Blicher Hemmer Gadd

Enestående Blicher Hemmer Gadd på 
Flensborghus 27. januar.

[KONTAKT] Finansloven for 2016 blev 
vedtaget i Folketinget den 17. decem-
ber. Dermed er der nu klarhed over 
de økonomiske rammer for det danske 
kulturelle arbejde i Sydslesvig. Derfor 
har de danske foreninger modtaget et 
bevillingsbrev fra Sydslesvigudvalget 
indeholdende oplysninger om, hvor 
meget de hver især kan se frem til at 
modtage i driftsstøtte i 2016, skriver 
Sydslesvigudvalget i en meddelelse, 
der fortsætter:
I alt er der tale om tilskud til drift for i 
alt 448,5 mio. kr. svarende til 60 mio. 
euro.
Formanden for Sydslesvigudvalget, 
Kim Andersen: ”I udvalget har vi nøje 
gennemgået ansøgningerne og be-
stræbt os på i videst muligt omfang at 
imødekomme foreningerne. Det har 
dog ikke fuldt ud været muligt. Det er 
der flere årsager til. Den væsentligste 
er, at priser og lønninger stiger mere i 
Tyskland end i Danmark. Den danske 
bevilling er således kun fremskrevet 
med 0,7 procent, hvorimod de fleste 
foreninger har indregnet generelle 
pris- og lønstigninger på mellem 1,5 
og 2 procent”.
En del foreninger har desuden søgt om 
deciderede bevillingsløft, som er ble-
vet behandlet særskilt i udvalget.
”Vi har blandt andet brugt megen tid 

på spørgsmålet om, hvorvidt afskriv-
ninger på bygninger skal håndteres. 
Her har vi nu opnået en fælles forstå-
else med de relevante foreninger om, 
at udfordringen skal løses indenfor de 
eksisterende rammer og ikke via bevil-
lingsløft. Det bliver selvsagt ikke nogen 
enkel opgave, men vi har i udvalget 
stor tiltro til, at man i foreningerne kan 
foretage de nødvendige tilpasninger”, 
tilføjer Kim Andersen.
På baggrund af bl.a. drøftelserne på 

budgetmøderne med de enkelte for-
eninger, som afholdtes i november, 
har udvalget besluttet at øge den dan-
ske støtte til FUEN, således at forenin-
gens driftstilskud stiger fra 32.500 euro 
i 2015 til 50.000 euro i 2016.
”Denne beslutning om at øge tilskud-
det til FUEN er truffet ud fra et ønske 
om, at FUENs arbejde fortsat skal 
ske med indholdsmæssigt og geogra-
fisk udgangspunkt i den dansk-tyske 
mindretalsmodel og med en klar 
dansk-tysk mindretalsprofil”, siger Kim 
Andersen.
”Det er vigtigt at understrege, at selv-
om størstedelen af de 11 foreninger, 
der modtager tilskud fra udvalget, vil 
opleve, at deres ansøgning ikke fuldt 
ud bliver imødekommet, så er der for 
alles vedkommende tale om, at de 
i 2016 modtager mere i støtte end i 
2015.
Dette er kun muligt, fordi bevillingen 
er undtaget fra regeringens omprio-
riteringsbidrag på 2 pct., som ellers 
omfatter stort set alle bevillinger fra 
Ministeriet for Børn-, Undervisning og 
Ligestilling. Hvis Sydslesvig-bevillingen 
havde været omfattet, havde det be-
tydet, at der i 2016 havde været 9 
mio. kr. mindre til rådighed stigende 
til 36,0 mio. kr. i 2019”, afslutter Kim 
Andersen. 

Bevillingerne 2016

Kim Andersen, formand for Sydslesvig-
udvalget. (Foto: Lars Salomonsen)



8.
SSF-distrikt Sild: Filmklub i Kulturhuset i List kl. 19

9.
Flensborg SSF-distrikt Centrum/ Duborg/ Vest: Nytårsvandring med grønkålsspis-
ning, fra Burgplatz kl. 15
Flensborg SSF-distrikt Sct. Jørgen/ Mørvig: Nytårsfrokost i menighedshuset, Adel-
by Kirkevej 34 kl. 11-15
SSF-distrikt Tarp-Jerrishøj: Ældres nytårshygge på Trene-Skolen Tarp kl. 14.30-
16.30

10.
Flensborg SSF-distrikt Sporskifte: Nytårsvandring fra Det Danske Hus kl. 14
SSF-distrikt Kiel Pris/ Klaustorp: Nytårsmøde i Christianshus kl. 11

11.
Harreslev ældreklub: Klubstart på skolen kl. 14.30
SSF-distrikt Hatsted: Bogbus ved forsamlingshuset kl. 15, børneprogram ”klippe-
klistre” kl. 16

12.
Lyksborg Kvindeforening: Møde på skolen kl. 15.30
Midtangel Seniorklub: Møde i Hostrup Mødelokale kl. 15

13.
Det lille Teater Flensborg: Jubilæumsforestilling ”Søsteren, der ikke vendte 
hjem” i Hjemmet kl. 19.30 – uropførelse/ lukket forestilling
Lyksborg menighed: Senioreftermiddag med Svend Kohrt i præstegården kl. 15
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
Valsbøl pastorat: Onsdagskaffen på Valsbølhus kl. 15-17
Valsbøl og omegns folkedansere: Sæsonstart på Valsbølhus
Sild Seniorklub: Kaffe og kager i klublokalet i Kejtum kl. 15
SSF- og SSW-distrikt Garding: Generalforsamlinger i børnehaven kl. 19
SSF-distrikt Rendsborg/Bydelsdorf og menigheden: Filmaften - ”Kartellet” i kir-
ken kl. 19.30
SSF- og SSW-distrikt Isted/Jydbæk: Generalforsamlinger i Jydbæk Forsamlingshus 
kl. 19
SSF-distrikt Mårkær: Spil i mødelokalet i Mårkær Børnehave kl. 19

14.
SSFs Humanitære Udvalg: Visesang med Jens Christian Krause og Peter Geilich 
på Flensborg Bibliotek kl. 15
Harreslev Kvindeforening: Hygge i kirkens konfirmandstue kl. 19
SSF Gottorp amt: Slesvighus-Biografen med ”Jeg er Ingrid” kl.19.30 

  Ugen 
der kommer
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rendSBorg

[KONTAKT] Rendsborg Danske Kirke 
arrangerer filmaften sammen med SSF 
onsdag den 13. januar kl. 19.30 i kir-
ken med ”Kartellet” - med dansk tale 
og danske undertekster.
Efter nogle år i udlandet vender den 

unge entreprenør Lars Halbo hjem 
til Danmark for at overtage sin fars 
el- og VVS-firma. Men Lars’ stolte og 
stædige enegang gør ham upopulær i 
branchen, der er gennemsyret af kor-
ruption og kartelvirksomhed.

Filmaften i kirken

[KONTAKT] SSF Slesvig indbyder til 
lotto fredag den 15. januar kl. 19 på 

Slesvighus. Pølser og frikadeller kan 
købes.

Lotto på Slesvighus

[KONTAKT] Forleden havde Isted 
Danske Børnehave besøg af forman-
den for Isted-Jydbæk SSF-distrikt, Na-
dine Schmidt. Hun lavede et kagehus 
sammen med hvert barn.
Da hun kom om morgenen, var hun 
fuldt læsset med alt, hvad der skal til.
Børnehavebørnenes øjne strålede, da 
hun pakkede ud.

Det endte med, at hele bordet var 
fyldt med massevis af slik, som skulle 
bruges til at dekorere og smages på 
undervejs.
Kagehusene blev flotte, og børnene 
bar dem stolte hjem til middag.
Børnehaven siger tusind tak til Nadine 
for denne dejlige aktivitet.

Kagehuse til alle

Nadine Schmidt og et af bør-
nehavebørnene med et næsten 
færdigt kagehus. (Foto: privat)

[KONTAKT] En af de gammelkendte 
konsekvent danske i Ejdersted, Horst 
Hoop, Follervig, gav slip på sit elskede 
danske mindretal i Sydslesvigs sydvest-
lige hjørne, på familie og venner få 
dage før jul i en alder af 80 år.
Horst Hoop var åndsfrisk til det sidste, 
talte endog om den kommende gene-
ralforsamling, men kroppen tillod ikke 
mere verdslig aktivitet.
Horst var alle årene blandt de domine-
rende danske i Velt/ Follervig og Ejder-
sted. Ud over at have været inspektør 
på den i 1999 nedlagte Digeskole i 
Follervig i fire årtier, var han engageret 
i både SSF, SSW og UF.
I en lang periode var han således 
formand for det lokale SSF-distrikt og 
delegeret til bl.a. landsmødet.
1970-2004 sad han i kommunalbesty-
relsen, de sidste 22 år som viceborg-
mester. Og i en kort periode var han 
også kredsdagsmedlem.
På sin egen stilfærdige og uselviske 
men altid overbevisende måde satte 
han sig spor. Og var en ihærdig for-
fægter af det hedengangne frisiske 
element i Ejdersted.
I skolen gjaldt det børnene og deres 

dygtiggørelse med udgangspunkt i 
hjemstavnen. Derfor foregik undervis-
ningen gerne på dansk, tysk, plattysk 
og ind imellem på frisisk. 
Både i skolen og foreningslivet var 
Horst Hoop lærer, rådgiver og ven, 
der lagde stor vægt på sammenhold og 
samarbejde
Især også forbindelsen til venskabs-
kredsene i Pandrup og Holsted lå ham 
på sinde.
Horst Hoop blev født i Gråsten, vok-
sede op i Lille Rejde, blev realist fra 
Ansgar-Skolen i Slesvig, tog på Jarp-
lund Højskole og fik en læreruddan-
nelse på Skårup Seminarium.
Vi vil mindes Horst Hoop som en 
engageret sydslesviger, der med gå på-
mod og begge ben på jorden gjorde 
en kæmpe indsats på en til tider for 
det danske ret så vanskelig egn.
Vor medfølelse gælder ægtefællen 
Margarete, parrets tre døtre, seks bør-
nebørn og fire oldebørn. 
Æret være Horst Hoops minde.

P.v.a. Sydslesvigsk Forening
Jon Hardon Hansen, formand,

Jens A. Christiansen, generalsekretær

Horst Hoop †

Horst Hoop, som vi husker ham. 
(Arkivfoto: Peter Hansen)

[KONTAKT] Illustre Showeinlagen und 
informative Stände – das garantiert der 
Neujahrsempfang der Stadt Flensburg 
allen Einwohnern am Sonntag, 10. 
Januar.
Um 10:30 Uhr öffnen sich die Türen 
des Deutschen Hauses zu den Klängen 
der Flensburger Stadtbläser, während 
Stadtpräsidentin Swetlana Krätzschmar 
und Oberbürgermeister Simon Faber 
die Gäste begrüßen.
Der Programmteil startet mit der Neu-
jahrsansprache der Stadtpräsidentin. 
Norddeutsch-maritim geht es weiter 
mit dem gemischten Shanty Chor 
„Ellunder Nordlichter“. Es folgen Dar-
bietungen der Inklusions-Band „Die 

Mürwiker feat. Die Landstreicher“, 
der Tanzgruppe der „Deutsch-Grie-
chischen Gesellschaft“ und den inter-
national erfolgreichen Rock’n’Rollern 
„Flying Saucers“, die den Saal zum 
Schwingen bringen.
Grenzenlosen Musikgenuss bieten die 
jugendlichen „Sønderjylland-Schleswig 
Pops“ mit ihrer Popmusik im Sympho-
nic Sound und die Unisport-Gruppe 
präsentiert mit „Crazy-Legs“ Akrobatik 
vom Feinsten.
Auch in diesem Jahr dürfen die Petuh-
tanten nicht fehlen. Fru Christiansen 
und Fru Karagüs werden die städti-
schen Highlights des Vorjahres in der 
alten Flensburger Mundart Revue 

passieren lassen. Den Abschluss über-
nimmt die MelodicMetal-Band „Licht-
scheu“, die mit Elementen aus den 
Bereichen Gothic und Rock auch eine 
Prise Mittelalterflair verbreiten wird.
Während der Veranstaltung, die durch 
den SBV mit den Partnern FAB und 
WOGE Kiel ermöglicht wird, werden 
Flensburger Ratsfraktionen, Vereine 
und Institutionen vor Ort sein, ihre 
Arbeit präsentieren und für Gespräche 
zur Verfügung stehen. Hier auch SSF 
und SSW.
Für professionelle Kinderbetreuung ist 
gesorgt.

Stadt Flensburg lädt ein

[KONTAKT] Sønderborg Pipes and 
Drums, også kendt fra deres optræden 
ved de danske årsmøder i Sydslesvig, 
indbyder - også folk fra Sydslesvig - til 
nytårsparole med musik og inspiration 
lørdag den 9. januar kl. 14-16 i Søn-
derborg Musikhus, Skovvej 16.
Blandt andet for at gøre mulige aspi-

ranter interesserede men også for at 
fortælle offentligheden om Pipes and 
Drums´ flotte udvikling, indbydes der 
til denne nytårsparole.
Der bliver selvsagt koncert ved Pipes 
and Drums den lørdag men også taler 
ved borgmester Erik Lauritzen, PaD-
formand Knud A. Sveistrup og pipe-

major Morten Jessen, udnævnelse af 
musikere med godkendt grunduddan-
nelse, og så medvirker Ringriderfestens 
herolder.
Entreen er sat til 100 kr. i forsalg via 
www.spad.nemtilmeld.dk eller 150 kr. 
ved indgangen.

Velkommen til nytårsparole
Sønderborg Pipes and Drums. (Arkivfoto)
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[KONTAKT] SSF Rendsborg-Egernfør-
de amt udgiver for 2016 et hefte med 
en oversigt over alle distrikters og am-
tets program.
Distrikterne har selv bestemt, hvad 
der skulle stå i heftet - det være sig 
informationer om bestyrelsesarbejdet, 
særligt godt samarbejde, kommende 
program, kontaktdata mm.
Fremover håber amtsstyrelsen, at 
program-planlægningen i alle distrikter 
skubbes så langt frem, at de kan få 
programmer og aktiviteter fra alle di-
strikter med. Det var 
et ønske fra flere di-
striktsbestyrelser ved 
tidligere fællesmøder, 
at man i stedet for ka-
lenderen får et bedre 
overblik over, hvad 
der foregår i nabodi-
strikterne.
Dette ønske har amts-
styrelsen efterkom-
met.
Heftet fremsendes 
gratis til alle amtets 
medlemmer.

RETTELSE
En vigtig rettelse for 
SSFs medlemmer 
i Rendsborg by er, 
at formand Margret 
Mannes telefonnum-
mer er angivet forkert 
i heftet. Det rigtige er 
04331-6645 932.
SSF Rendsborg by 
skærer desuden ned 
på postfremsendelse 
af invitationerne i 
2016. Man har hidtil 
fremsendt invitationer 
til alle arrangementer. 

Det er naturligvis de stadigt stigende 
portoomkostninger, som sprænger 
kassebeholdningen, som er grunden. 
Skulle der i løbet af året komme nye 
tiltag til programmet, vil man naturlig-
vis postomsende disse invitationer.
Distrikterne og amtet håber, at med-
lemmerne tager godt imod heftet 
og gemmer det, da det giver et godt 
overblik over, hvad der kommer til at 
foregå i Rendsborg-Egernførde amt i 
2016.

Fælles hefte udsendt

[KONTAKT] Sydslesvigsk Forenings 
Dybbøldags-indsamling indledes også 
i 2016 på et tidligt tidspunkt. Det sker 
efter udtrykkeligt ønske fra distrik-
terne, der gerne allerede på deres 
generalforsamlinger i begyndelsen af 
året vil slå et slag for indsamlingen, der 
i år har Hærvejshuset i Skovby som 
indsamlings-formål: De indsamlede 
midler skal indgå i finansieringen af et 
nyt fyringsanlæg.
Hærvejshuset er hjemsted for en be-
vidst kreds af danske sydslesvigere i og 
omkring Skovby.
Her fungerer et solidt og engageret 
dansk foreningsliv med sammenkom-
ster, gudstjenester og møder. Her 
udfolder der sig et dansk, socialt liv i 
foreningssammenhænge, primært SSF.
Dette tilholdssted ønsker de lokale 
danske og deres støtter at gøre endnu 
mere brugervenligt bl.a. ved at samle 
midler til udskiftning af det gamle fy-
ringsanlæg med et mere tidssvarende.
Sydslesvigsk Forenings forretningsud-
valg har derfor besluttet, at den syd-
slesvigske Dybbøldagsindsamling 2016 

skal bruges til det formål.
Sidste års sydslesvigske Dybbøldags-
indsamling gik til nyt tag på Klitskolen, 
dansk forsamlingshus i Skt. Peter-
Ording, hvor der er gennemført en 
gennemgribende renovering.
Den sydslesvigske Dybbøldags-ind-
samling er udtryk for selvhjælp og de 
danske sydslesvigeres solidaritet med 
hinanden. Den giver i snit et afkast på 
4.000 euro.
Bidrag til Dybbøldags-indsamlingen 
bedes indbetalt til Union-Bank Flens-
borg.
IBAN: DE23215201000000017175.
BIC UNBNDE 21XXX.
For beløb over 15 euro tilsendes 
»Spenden-Bescheinigung« under 
forudsætning af, at navn og nøjagtig 
adresse er påført overførselsdokumen-
tet med en læselig skrift.
SSFs distrikter o.a. kan foretage liste-
indsamlinger.
Listerne fås på de danske sekretariater.
Sydslesvigsk Forening ønsker god 
Dybbøldags-indsamling!

Nyt fyringsanlæg til
Hærvejshuset i Skovby

Hærvejshuset i Skovby skal have nyt fyringsanlæg. (Foto: Michael Oetzmann)

[KONTAKT] De første bevillinger til 
KursKultur-projekter er besluttet for 
nogle uger siden af Kulturudvalg Søn-
derjylland-Schleswig
10 projekter kan glæde sig over bevil-
linger med et samlet budget på 1,1 
mio. kr.
- Vi var overrasket over, at vi allerede 
til første ansøgningsfrist fik så mange 
innovative og spændende projektan-
søgninger. Det viser, at projektaktører-
ne i Kulturregion Sønderjylland-Schle-
swig har lyst til at samarbejde. Gen-
nem vores tidligere Interreg-projekter 
er vores projektaktører godt rustet og 
har mod på at indgå i nye og anderle-
des samarbejds-konstellationer. Vi tror 
på, at der i fremtiden også vil være 
flere tværfaglige projekter, og mangfol-
digheden vil blive endnu større, siger 
Stephan Kleinschmidt, formand for 
Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig.
Hvad enten det handler om kunstnere 
fra tre mindretal, der mødes for på 
kunstnerisk vis at behandle emner om 
samfundet som helhed, om danske 

og tyske elever, der opfører et teater-
stykke sammen, eller det handler om 
at kortspillere fra regionen mødes om 
kortspillet „skat“, så viser det, at den 
tværkulturelle dialog ingen grænser 
kender.
- Jeg er især glad for, at kunstprojektet 
Egernsund fik en bevilling. Her får 
elever fra 6.-8. klasse fra Danmark og 
Tyskland mulighed for at beskæftige 
sig med emnet kunst og regionens 
kulturarv. Ved at anvende moderne 
teknik som Ipads bliver de traditionelle 
Egernsund-malere formidlet på en 
tidssvarende måde, og eleverne får de-
res helt egen tilgang til værkerne, der 
er lavet mellem 1864 og 1920, forkla-
rer Gabriele Stappert, næstformand for 
Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig.
Projekterne får støtte gennem Interreg-
projektet KursKulturs kultur- og net-
værkspulje. KursKultur har tre årlige 
ansøgningsfrister for de såkaldte mi-
kroprojekter, hvor kan ydes tilskud for 
omkring 1,8 mio kr. om året.
Det vigtigste kriterium er, at mindst en 

dansk og en tysk partner kommer fra 
Region Sønderjylland-Schleswig.
KursKultur støttes af Interreg Deutsch-
land-Danmark med midler fra Den 
Europæiske Fond for Regionaludvik-
ling.
KursKultur støttes også af de regionale 
partnere, de regionale sportsforenin-
ger, University College Syddanmark, 
Kulturregion Vadehavet, Kulturmini-
steriet samt det slesvig-holstenske Mi-
nisterium für Justiz, Kultur und Europa.
Yderligere informationer: www.inter-
reg5a.eu.

NÆSTE RUNDE
Den næste ansøgningsfrist er den 21. 
januar 2016.
Ansøgningsskema og retningslinjer 
finder man på www.kulturfokus.dk/
kurskultur.
Yderligere informationer og rådgivning 
fås hos projektmedarbejder Julia Bick, 
jubi@region.dk.

Nye dansk-tyske projekter

[KONTAKT] Bei der Gruppenauslo-
sung für die 3. Europeada, der 
Fußball-Europameisterschaft der 
autochthonen, nationalen Minder-
heiten, wurden den Nordfriesen 
schwere Gegner zugelost. Mit dem 
Gastgeber und zweimaligen Titelträger 
Südtirol, der deutschen Minderheit 
aus Polen (Oberschlesien) und der 
Manx-Auswahl von der Isle of Man 
treffen die Friesen auf starke Vorrun-
dengegner.
„Wir sind sicher Außenseiter und wer-
den es schwer haben, das Viertelfinale 
zu erreichen, aber wir freuen uns, dass 
wir im Spiel gegen den Ausrichters 
Südtirol bestimmt auf ein großes Zus-
chauer- und Medieninteresse stoßen 
werden“, sagt Manfred Nissen, Ge-
schäftsführer der Friisk Foriining, der 
zusammen mit dem Teamverantwort-
lichen Kai-Uwe Sönnichsen bei der 
Auslosung in Bozen dabei war.
An dem Wettstreit in der Heimat der 
Südtiroler Volksgruppe und der Min-
derheit der Ladiner vom 18. bis 26. 
Juni werden erstmals 24 Männer- und 
sechs Frauenmannschaften aus ganz 
Europa teilnehmen.
Zur Erinnerung: An der ersten Euro-
peada im Jahr 2008 in der Schweiz 
nahmen die Nordfriesen als einzige 
Minderheit mit einem reinen Frauen-
Team teil und weckten dadurch das 
Interesse der internationalen Medien-
vertreter.
2012 bei den Sorben in der Lausitz 
erreichten die Männer in ihrer Vorrun-
dengruppe den 3. Platz und schieden 
aus. „Da waren wir einfach mit 12 
Spielern nicht stark genug aufgestellt, 
das wird uns diesmal nicht passieren“ 
meint Kai-Uwe Sönnichsen, der bei 
seinem Verein schon große Vorfreude 
ausmachen konnte.
Wie 2012 wird auch im Juni 2016 er-

neut die 1. Herrenmannschaft des SV 
Frisia 03 Risum-Lindholm den Stamm 
des friesischen Teams stellen.
Veranstalter der Europeada 2016 ist 
die Föderalistische Union Europäi-
scher Volksgruppen (FUEN), die ihren 
Sitz in Flensburg hat und der euro-
paweit über 90 Minderheitenorganisa-
tionen angehören.
Die Nordfriesen werden allein durch 
die Friisk Foriining repräsentiert, dem 
Verein also, der schon vor vier und vor 
acht Jahren „Nordfrasche“ zur Euro-
peada angemeldet hat.
Die Teilnahme an der Europeada wird 
aus Mitteln des Ministeriums für Bild-
ung und Kultur des Landes Schleswig-
Holstein gefördert.
„Wir sind jedoch zusätzlich auf wei-
tere finanzielle Unterstützung ange-
wiesen und benötigen noch dringend 
Sponsoren“, wirbt Nissen für das 

Vorhaben.
Die Gruppen für das Turnier der Män-
ner wurden wie folgt ausgelost:
Gruppe A (Spielort: St. Vigil in Enne-
berg): Ladiner, Krimtataren, Türkische 
Minderheit aus West-Thrakien, Un-
garn in Rumänien.
Gruppe B (Spielort: Niederdorf): 
Roma, Karatschai-Balkaren, Rätoroma-
nen, Minderheitenauswahl Estland.
Gruppe C (Spielort: Ahrntal): Kärntner 
Slowenen, Lausitzer Sorben, Deutsche 
in Dänemark, Ungarn in der Slowakei.
Gruppe D (Spielort: Sand in Taufers): 
Okzitaner, Dänen in Deutschland, 
Slowaken in Ungarn, Aromunen.
Gruppe E (Spielort: Olang): Südtiroler, 
Nordfriesen, Deutsche in Polen, Die 
Manx.
Gruppe F (Spielort: Pfalzen): Zimbern, 
Russlanddeutsche, Deutsche in Un-
garn, Serben in Kroatien.

Nordfriesen am Start
Die Vertreter der teilnehmenden Minderheiten bei der Auslosung in Bozen. (Fotos: privat)

Die 1. Herrenmannschaft des SV Frisia 03 Risum-Lindholm, die den Kern des 
Teams „Nordfrasche“ bildet.
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[KONTAKT]  Der Interreg-Ausschuss 
hat kürzlich eine Reihe von Projekten 
auf den Weg gebracht. Unter den sie-
ben Projekten sind auch vier Projekte, 
die einen deutlichen Bezug zu Flens-
burg haben und dort für neue, innova-
tive Ansätze sorgen werden:
Das Projekt Demantec „Demenz und 
innovative Technologien in Pflege-
heheimen“, das mit dem Einsatz von 
technologischen Produkten in der 
Pflege sowie der Weiter- und Ausbil-
dung des Pflegepersonals als Gegen-
maßnahme zum Fachkräftemangel in 
der Pflege den Gesundheitsstandort 
Flensburg weiter stärken und zukunfts-
fähig machen soll.
Partner sind die Diako-Soziale Ein-
richtungen GmbH sowie das Malteser 
Krankenhaus als Netzwerkpartner. Das 
Projekt mit einem Gesamtvolumen in 
Höhe von rd. 2,5 Mio. Euro wird mit 
rd. 1,5 Mio. Euro gefördert.
Das Projekt LSBL2 „Large Scale 
Bioenergy Laboratory 2 Development 
and Implementation of Innovative 
Biogas Technology“ in dessen Rahmen 
eine Erhöhung des Innovationsgrades 
im Biogassektor und eine bessere 

Vernetzung von Akteuren zur nach-
haltigen Erzeugung von Biogas erreicht 
werden soll.
Partner in diesem Projekt ist die FH 
Flensburg mit der IHK Flensburg als 
Netzwerkpartner. Das Projektvolumen 
beträgt rd. 1,5 Mio. Euro. Es wird nun 
mit 920.000 Euro bezuschusst.
Das Projekt carpeDIEM „Distributed 
Intelligent Energy Management for 
the Interreg5A region“. Im Fokus des 
Projektes steht die Entwicklung eines 
Systems zur intelligenten, dezentralen 
Nutzung von Energie auf kleiner Skala 
(Micro Smart Grid) sowie die Analyse 
typischer Verbraucher wie z.B. Haus-
halte, Feriendörfer, Schulen etc. zur 
Simulierung von CO2-Einsparpoten-
tialen.
Das Zentrum für nachhaltige Energie-
systeme der Europa Uni FL ist als Pro-
jektpartner zusammen mit der Netz-
werkpartnerschaft der IHK Flensburg 
für das Projekt aktiv.
Das Projekt mit einem Gesamtvolu-
men von rd. 2,7 Mio. Euro wird mit 
rd. 1,56 Mio. Euro bezuschusst.
Das Projekt JUMP „Jobs durch Aus-
tausch, Mobilität und Praxis“ befasst 

sich mit der Kompetenzentwicklung 
benachteiligter junger Menschen au-
ßerhalb des Arbeitsmarktes und ihrer 
Integration in das Berufsleben. Gleich-
zeitig steht die bessere Vernetzung 
von Bildungseinrichtungen untereinan-
der und mit der regionalen Wirtschaft 
im Fokus.
Partner in diesem Projekt ist die Euro-
pa-Universität Flensburg. Das Projekt 
mit einem Volumen in Höhe von rd. 
2,14 Mio. Euro wird mit 1,28 Mio. 
Euro gefördert.
„Die Projekte beschäftigen sich mit 
vielversprechenden innovativen An-
sätzen in den verschiedensten The-
menfeldern und tragen somit zu Flens-
burgs Entwicklung bei“, so Flensburgs 
Oberbürgermeister Simon Faber, der 
für die deutsche Seite den Vorsitz des 
Interreg Va-Ausschusses innehat. „Es 
ist ein gutes Zeichen, dass es gelungen 
ist, mit den neuen Interreg-Projekten 
einen Grundstein für eine noch engere 
deutsch-dänische Zusammenarbeit zu 
legen, und es ist deutlich erkennbar, 
dass sich diese auch positiv auf Flens-
burg auswirkt“, so Faber.

Interreg Va fördert

[KONTAKT] Mandag den 11. januar 
skal de mindste FDFere fra 1.-3. klasse 
være i Aktivitetshuset i Nørregade, og 
de større FDFere fra 4.-8. klasse i Eis-
halle ved Hotel an der Grenze.
Mandag den 18. byttes programmet, 
så de mindste er i Eishalle og de store i 
Aktivitetshuset.
Mandag den 25. møder alle på Cor-
nelius Hansen-Skolen, Gl. Kobbermøl-
levej/ Alter Kupftermühlenweg 15. Her 

er mødestedet gymnastiksalen, og på-
klædningen er indendørs gymnastiktøj 
og gymnastiksko.
Mandag den 1. februar er der FDF-
møde i Uglereden, fordi der skal pyn-
tes op og gøres klar til den kommende 
fastelavnsfest.
Mandag den 8. februar er der fest og 
farver i Uglereden, der fejres fastelavn.
FDF-orkestret øver og spiller om ons-
dagen på Christian Paulsen-Skolen.

Ugleorkestret, FDFs elevorkester, øver 
mandag den 11. januar på Flensborg-
hus og mandag den 25. på Cornelius 
Hansen-Skolen. Fra 1. februar er de 
igen i Uglereden.
Alle møderne i tidsrummet 16-18.
Interesserede kan følge FDF på Face-
book:
www.facebook.com/FDFFlensborg
www.facebook.com/ugleorkester.

sta

Tager hul på sæsonen

[KONTAKT] De danske biblioteker 
har straks i det nye år en række gode 
tilbud:
LÆSEKLUBBER
Mandag den 11. januar kl. 19 på 
Flensborg Bibliotek, Nørregade/ Nor-
derstr. 59 fortæller bibliotekar Lene 
Lund om bibliotekets læseklubber. I 
denne sæson kan der læses faglittera-
tur, finske forfattere, om Afrika, lette 
bøger, upassende bøger og måske en 
krimi. Du kan blive medlem af en af 
klubberne eller oprette en ny klub.
LÆS BOGEN – SE FILMEN
Ian McEwans roman ”Soning” fra 
2001 foregår i årene omkring 2. ver-
denskrig. Forskellige hændelser får 
den fantasifulde 13-årige Briony til at 
drage en forhastet og misforstået kon-

klusion om storesøsteren Cecilia og 
især barndomsvennen Robbies moral-
ske karakter. Romanens overordnede 
problematik er det komplekse forhold 
mellem retfærdighed, forbrydelse og 
straf. 
Onsdag d. 13. januar kl. 15 fortæller 
bibliotekar Viggo Bøhrnsen Jensen om 
Ian McEwans forfatterskab og viser 
filmen med bl.a. Keira Knightley og 
Vanessa Redgrave.
HJÆLP TIL IT
Vil du i gang med at læse bibliotekets 
e-bøger, høre netlydbøger eller har du 
problemer med din pc eller tablet, så 
er bibliotekar Michael Juul Olsen klar 
med råd og vejledning på Husum Bib-
liotek, Nystaden/ Neustadt 81, torsdag 
den 14. januar kl. 14.

Tre tilbud

[KONTAKT] Gymnastikforeningen 
DAN afholder årets første fuld fart-
lørdag den 9. januar på Gustav 
Johannsen-Skolen kl. 11-13 med air-

trackmåtte, redskabsbaner og andre 
spændende aktiviteter.
Alle kan deltage - medlemmer gratis 
og alle andre betaler 5 euro.

Fuld fart-lørdag

[KONTAKT] Tirsdag den 12. januar 
kl. 19.30 viser Flensborg-Biffen årets 
første film på Flensborghus. Stig Björk-
mans portrætfilm ”Jeg er Ingrid” – en 
personlig hyldest til én af det 20 år-
hundredes største skuespillerinder” er 
en dokumentarfilm over Ingrid Berg-
mans liv og hendes karriere som en af 

tidens største skuespillere.
Filmen vises på originalsprog og med 
danske undertekster.
Der er gratis entré og ost og rødvin 
kan købes for 7 euro.
Filmen vises også i Slesvighus-Biffen 
14. januar.

Årets første film

[KONTAKT] I denne sæson spiller SSF 
Husum og Ejdersted amter kun fire 
gange, nemlig i årets første fire måne-
der. 
Første arrangement er på Husumhus 
den 30. januar. Da spiller Almost Irish, 
der vel snart kan kaldes Vestkystkulturs 
husorkester. 
Almost Irish er fire musikglade vestjy-
ske brødre. De håndterer deres instru-
menter – af hvilke de behersker ti-tolv 
stykker – virtuost. 
De spiller klassisk, traditionel irsk 
folkemusik – såvel sange som instru-
mentalnumre – i eget og overordentlig 
vellykket arrangement. 
Da de begyndte at tage ud at spille, 
var det kun de to ældste brødre, der 
optrådte. Siden kom en mere til. Og 
siden endnu en. 
En af de første koncerter, hvor alle 
fire var med, var Vestkystkultur i 2011 
– også i Husum. Da fyldte de salen. 
Siden har de været med hvert år. 

GASOLIN OG LARSEN
Den 19. februar spiller Østre Gasværk 
på Uffe-Skolen i Tønning. 
I 1971 bragede bandet Gasolin igen-
nem i Danmark. Det leverede me-
lodisk rock med mundrette tekster. 
Hvor andre levede af at oversætte 
internationale hits, var Gasolins numre 
på dansk, ægte og originale. Skrevet 
af bandets forsanger, gavflaben Kim 
Larsen. 
Flere af Gasolins og Larsens numre 
betegnes som rock-evergreens, for 
eksempel Rabalderstræde og Inga-
Katinka.
Gasolin opløstes i 1978, hvorefter Lar-
sen indledte en solokarriere. 
Utallige kopibands spiller gasolinmu-
sik. Østre Gasværk – der i øvrigt er 
opkaldt efter Larsens sang af samme 
navn, er et af de absolut bedste. 

BLUES I BREDSTED
I marts er det Bredsteds tur. Her spiller 
The Blues Overdrive på Bredsted Dan-
ske Skole den 18. marts. 

The Blues Overdrive spiller svedig, 
sanselig, saftig sydstatsblues. Sange fra 
bomuldsmarkerne, de endeløse lande-
veje, barerne og – nåja – sydstaterne. 
En del klassikere, men så danske, de 
fire rødder ellers er, har en af dem, 
Martin Olsen,  faktisk skrevet en ræk-
ke af de bluesnumre, bandet spiller. 
Og det må han have gjort godt. Deres 
seneste skive, Clinch, blev i 2015 kåret 
som årets bedste europæiske bluesal-
bum. 

FOLKROCK
Sæsonens sidste Vestkystkultur-arran-
gement er 22. april på Hans Helgesen-
Skolen i Frederiksstad.
Her spiller Arvid Jacobsen og Nok et 
band.
Arvid Jacobsen stod i 80erne i spidsen 
for gruppen Lavtryk, der lige som De 
Gyldne Løver spillede irsk folk med 
danske tekster. Da han omkring 1990 
etablerede et band, der kunne levere 
noget lidt mere elektrisk med lidt me-
re fart på, fik det navnet Nok et band. 
Der bliver spillet folkrock, rock og folk.
Klassikere, egne kompostitioner såvel 
som egne, underfundige tekster til 
klassikerne. Til tider nærmest shu-bi-
dua-agtige ”undersættelser” af såvel 
titler som tekster. Arvid fik eksem-
pelvis “Blue moon of Kentucky keep 
on shining” til “Ta’r til Tuen og spiller 
hockey for egen regning”.
Alle arrangementerne begynder klok-
ken 20.
Hvis der er tilslutning nok til at fylde 
en minibus, tilbyder SSF Husum og 
Ejdersed amter sine medlemmer gratis 
fællestransport til arrangementerne.
Tilmelding på sekretariaterne i Husum 
og Tønning.

ph

Går i luften

Almost Irish spiller på Husumhus den 30. januar.

The Blues Overdrive giver koncert på Bredsted Danske Skole den 18. marts.
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[KONTAKT] Tirsdag den 19. januar kl. 
16 præsenterer SSF, Humanitært Ud-
valg og Folketeatret på Flensborghus i 
Flensborg en monolog - ”Hunden er 
rask” - om det groteske liv bag jern-
tæppet med Pia Rosenbaum.
”Hunden er rask” handler om en ung 
kvinde, Sonja, der kommer til Dan-
mark under den kolde krig. Hun kom-
mer fra Leningrad med morsomme, 
melankolske og til tider absurde histo-
rier i bagagen. Historien om livet bag 
jerntæppet, KGBs evindelige luren i 
kulissen, sult, fattigdom og overlevelse 
fortælles med stor galgenhumor og 
livsklogskab. 
Monologen trækker tråde tilbage til 
store nedslag i verdenshistorien: 2. 
verdenskrig, Leningrads belejring, den 

første mand i rummet og den kolde 
krigs lange skygger gennem Europa.
Monologens aktualitet fornægter sig 
ikke: datidens historier kaster foruro-
ligende lys på nutidens Rusland og 
situationen i Ukraine, hvor fortidens 
arv synes tungere end længe og endnu 
en stor mand udøver magt og over-
vågning.
Mens andre postkommunistiske lande 
som Polen og De Baltiske Lande har 
trukket sig selv fri af den totalitære 
fortid, er der fortsat i Rusland en vær-
dikamp mellem ønsket om kontrol og 
ensretning og drømmen om frihed og 
åbenhed. 
Folketeatrets urpremiere på ”Hunden 
er rask” giver publikum mulighed 
for at få en lille indsigt i denne kamp 

for demokratiet - en kamp, som ikke 
blot er historik men mere aktuel end 
længe.
Monologen fremføres af Pia Ro-
senbaum, som har flere succesrige 
monologer på sit repertoire, sidst ”År-
hundredets Rose” og ”Oscar og den 
lyserøde dame”. ”Hunden er rask” 
er baseret på ”Hunden er rask - For-
tællinger fra mit liv i Sovjet” af Sonja 
Vesterholt i samarbejde med Britta 
Sørensen.
Monologen er dramatiseret af Sonja 
Vesterholt og Pia Rosenbaum.
Entré inkl. kaffe og kransekagekonfekt 
fra kl. 15.

 

Hunden er rask

”Hunden er rask” med Pia Rosenbaum.

[KONTAKT] Sydslesvigs danske Kunst-
forening indbyder til åbning af udstil-
lingen ”UDENfor - kunstnergruppen 
HoriZont”, en kunstudstilling med 
maleri, grafik, foto, skulptur, torsdag 
den 21. januar kl. 20 - efter general-
forsamlingen.
Udstillingen åbnes af Erik Fredens, for-
mand for SSFs Billedsamlingsudvalg.
Udstillingen vises på Flensborg Biblio-
tek, Nørregade/ Norderstr. 59.
Den musikalske underholding står pia-
nisten Thomas Dohn for.
Kunstnerne er til stede ved åbningen
Kunstforeningen byder på et lettere 
traktement.
Alle er velkommen - gratis adgang.
Efter åbningen kan udstillingen ses fra 
den 22. januar til og med den 27. fe-
bruar mandag-fredag kl. 10-17, lørdag 
kl. 10-14.

KUNSTNERNE
Kunstnerne har gennem årene deltaget 
i adskillige gruppe- og soloudstillinger 
hver især. Søren Friis og Lise Tuxen er 
arkitekter fra Arkitektskolen i Aarhus, 
Hanne Ida Helstrup er grafiker fra 
Det fynske Kunstakademi, mens Tove 

Dehn, Birgitte Ramskov og Ninne 
Nielsen er billedkunstnere fra Det 
Kongelige Danske Kunstakademi i Kø-
benhavn.

Ninne Nielsen og Søren Friis viser bl.a. 
en del af deres værker udstillet på 
Vendsyssel Kunstmuseum i Hjørring 
under deres fælles udstilling med titlen 
”Hirtshals Havn”. Hvor Ninne Nielsens 
udgangspunkt er malerens, er Søren 
Friis’ arkitektens og billedhuggerens. 
Men i kontrasten ligger også et supple-
ment. For begge billedkunstnere gæl-
der, at det genkendelige og konkrete 
bearbejdes i et personligt billedsprog, 
og deres arbejdsmetode er præget af 
en både analytisk og eksperimente-
rende tilgang.
Ninne Nielsen baserer sine værker på 
fotos fra Hirtshals Havn. I Photoshop 
beskærer, farvejusterer, stiliserer og 
sampler hun detaljer fra digitale fotos, 
som stykkes sammen til maleriernes 
collagelignende motiver, der står 
skarpt og klare i farverne.
I en række store skulpturer isolerer 
Søren Friis funktionelle elementer fra 
havnens skibe og kuttere og gør dem 

derved til ren form, genskabt i bemalet 
træ og metal. Farven indgår som en 
naturlig del og har næsten altid en be-
tydning i hans værker.  

Hanne Ida Helstrup arbejder som 
gruppens grafiker med ætsninger og 
unikaværker raderet i plexiglas. Hun 
opnår stor stoflighed bl.a. ved hjælp 
af det utraditionelle værktøj borema-
skinen. Hun antyder en ensomhed og 
dramatik i sine raderinger af landska-
ber og selvbiografiske fortolkninger. På 
udstillingen viser hun en hel ny serie 
omkring et udsat barn/ dukke. Duk-
ken har været hendes biologiske mors, 
som hun aldrig nåede at møde.

Lise Tuxen viser nordiske landskaber, 
hvor penselstrøgenes aftegninger i høj 
grad er med til at bestemme maleriets 
endelige karakter. Hendes malerier 
fremstår med en kraft og rytme, der 
fastholder det umiddelbare, skitse-
agtige udtryk, og gør de store vidder 
og bjergformationer nærværende. 
Menneskets forbundethed til naturen 
fornemmes i hendes værker. I maleriet 
”Før smeltetiden” aner man også en 

kommentar til den globale opvarm-
ning.

Tove Dehn arbejder med fotoserier 
fanget gennem sit kameras objektiv 
og bearbejdet på hendes computer. I 
serien ”Sat udenfor” er det med for-
tællinger om de mennesker, der har 
sat sig spor i uderummet. Her har hun 
fulgt skraldemændene tidligt på dagen 
i lange perioder, og skabt en stor serie 
på 25 bearbejdede fotos, som frem-
står samlet som en stor installation. I 
hendes stramme kompositioner ses en 
stemning af let melankoli, og besku-
eren overvældes af en indre ro.

Birgitte Ramskov arbejder på akva-
relpapir med tusch, grafit og akvarel. 
Mange af hendes friser spiller på 
landskabsassociationer, hvor tegnag-
tige formationer opleves som store 
arkaiske landskabspanoramaer – på 
en gang poetiske og dramatiske. De 
kan få et helt rum til at svæve og flyde 
– vægtløse og i bevægelse. Hendes 
installation ”Metamorfoser” kan give 
iagttageren et indtryk af at befinde sig 
i et ukendt univers, en ukendt natur 
uden grænser.

 

Maleri, grafik, foto og skulptur
Ninne Nielsen: Havneliv.

Hanne Ida Helstrup: Menneskebarn.

Tove Dehn: Sat udenfor.


