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Alvor & humor

Slyngler & klassik

Danmark & danskerne

Jul & nissebørn

[KONTAKT] Hylende morsom, inspirerende og livs-
bekræftende: Farshad Kholghi i Slesvig i morgen.

[KONTAKT] Billetsalget til nytårskoncerten med 
»slyngelorkestret« Lauseiniana er i fuld gang.

[KONTAKT] Den nye bog om og med Dronning 
Margrethe er alle tiders julegave; en anmeldelse.

[KONTAKT] Julebasaren i Frederiksstad er et tilløbs-
stykke også for nisser - hvert år igen.

Børnejul for hele familien
[KONTAKT] Sønderjyllands Symfoni-
orkester med dirigenten René Bjerre-
gaard i spidsen og Jens Andersen som 
konferencier /fortæller synger fredag 
den 9. december kl. 19 julen ind i 
Kongresshalle Husum med en koncert 
for hele familien; indbudt af SSF.
Julen er traditionernes tid, og en 
tilbagevendende juletradition for 
Sønderjyllands Symfoniorkester er, at 

skolebørn fra de lokale skoler sammen 
med Sønderjysk Pigekor og Drengekor 
synger julen ind med orkestret ved fle-
re koncerter nord og syd for grænsen.
Salen i Kongresshalle Husum vil derfor 
9. december genlyde af forventnings-
fulde sangstemmer, som alle glæder 
sig til jul.
Og mon ikke alle synger med på en 
fælles julesang eller to. Men også Sven 

Gyldmarks udødelige ”Til julebal i nis-
seland” vil sætte alle i den helt rigtige 
julestemning - såvel voksne som børn, 
ligesom skuespilleren Jens Andersen 
som koncerternes konferencier guider 
igennem koncerterne og læser fra 
Schierbecks eventyr ”Fyrtøjet”. 
Billetter: ssf-billetten.de, +49 461 
14408125, SSFs sekretariater, Aktivi-
tetshuset FL og ved indgangen.

Mindretallet 
tydeligere
placeret på 
Slotsholmen

[KONTAKT] Fra Sydslesvigsk For-
ening skal der i anledning af om-
dannelsen af den danske Ven-
stre-regering til en Venstre-Libe-
ral Alliance-Konservativ regering 
lyde et hjerteligt velkommen og 
tillykke til det danske mindretals 
nye fagminister, kirke- og kultur-
minister Mette Bock.
Ved samme lejlighed takker vi 
vor fhv. fagminister, børne-, 
undervisnings- og ligestillingsmi-
nister Ellen Trane Nørby samt 
kirke- og kulturminister Bertel 
Haarder for åbenhed og imø-
dekommendhed overfor vort 
mindretal.
Vi imødeser et mindst lige så 
godt samarbejde med Mette 
Bock som med forgængerne. Og 
ønsker hende stedse vind i sej-
lene - forbundet med en tak for 
godt samarbejde i de år, hun var 
formand for Grænseforeningen.
Med overdragelsen af Sydsles-
vig-bevillingen og Sydslesvig-se-
kretariatet fra Undervisnings- til 
Kulturministeriet understreges, at 
det danske mindretal er en aktiv 
del af det danske sprog- og kul-
turrum og derved hører med til 
det danske folkefællesskab.
At det sker samtidig med, at Met-

te Bock sætter sig i kulturministe-
rens stol, er en yderligere styrke, 
idet Mette Bock ligesom sin for-
gænger har indgående kendskab 
til Sydslesvig og grænselandets 
historie samt en særlig forståelse 
for det danske mindretals inder-
ste væsen og nationale tilhørsfor-
hold til Danmark.
Sydslesvig er selvfølgelig ikke på 
øverst på dagsordenen hver dag 
men med Mette Bock som kirke- 
og kulturminister har mindretallet 
fået en tydeligere placering på 
Slotsholmen.
Det er selvsagt enestående og 
bekræfter fortsat, at Danmark 
har Sydslesvig og Sydslesvig har 
Danmark.
Jens Andresen byder vi vel-
kommen som ny formand for 
Grænseforeningen og med ham 
den nye 1. næstformand Jørgen 
Bruun Christensen og den lige-
ledes nye 2. næstformand Per 
Grau Møller. Vi ser frem til et 
fortsat konstruktivt samarbejde 
med Grænseforeningen.

Jon Hardon Hansen,
SSFs formand,

Jens A. Christiansen,
SSFs generalsekretær

Orkester og kor i julestemning. (Arkivfoto: SSO)

Med Blum, Haugaard & gæster
Nordisk jul med Blum, Haugaard og gæster i Flensborg 8. december.

[KONTAKT] Torsdag den 8. december 
kl. 20 inviterer SSF til julekoncert med 
Helene Blum, Harald Haugaard og 
nordiske gæster i Mariekirken/ Marien-
kirche i Flensborg.
Med deres stemningsfyldte julekoncert 
ønsker den danske sangerinde Helene 
Blum og violinisten Harald Haugaard 
at give publikum et øjeblik fyldt med 
fred og ro - og tage hjerte og sjæl med 
på en vinterrejse gennem Norden. 
Rejsen går fra det iskolde Karelien i 

Finland, hvor håb lyder af dybe fløjte-
toner, videre til svenske sange om Skt. 
Staffan, som fører sine heste gennem 
hvide, snedækkede skove, hen til den 
lille pige i København, som sælger 
svovlstikker på gaden. Bag ruderne 
dufter det af gåsesteg, lysene stråler 
og træet er pragtfuldt smykket til den 
store juledans.
I år har Helene Blum og Harald 
Haugaard inviteret nogle af de bed-
ste kunstnere fra de forgangne ni 

koncerter for at danne et brillant syv-
mands-ensemble med dem:
Helene Blum - sang, violin / Harald 
Haugaard - violin / Timo Alakotila 
(Finland) - piano / Tapani Varis (Fin-
land) - kontrabas, overtonefløjte / Leo 
Svensson (Sverige) - cello / Mikkel 
Grue - guitar / Sune Rahbek - percus-
sion.
Billetter: ssf-billetten.de, +49 461-
14408125, SSFs sekretariater, Aktivi-
tetshuset, og ved indgangen.



2.
SSF: Farshad Kholghi med ”Kan du sige rødgrød med fløde” på Slesvighus, Slesvig kl. 20
Vanderup UF: Film med Yvonne
SSF Tønning: Julefrokost på Uffe-Skolen kl. 18
SSF Bøglund: Julefrokost i forsamlingshuset kl. 19
SSF Satrup/Havetoft: Julefrokost i Hostrup Børnehave kl. 17.30 
3.
Helligåndskirken Flensborg: Orgelkoncert med Stephan Krueger kl. 16
SdU: Indefodboldturnering for mikropuslinge samt finalerunde for puslinge A i Idrætshallen, Flensborg 
SSF, SSW, SdU, BDN m.fl.: Grænselandsjulefrokost på Knivsbjerg kl. 18
Det Lille Teater Flensborg: ”Mit livs eventyr” i Hjemmet, Mariegade 20 kl. 16
Flensborg SSF og SSW Nord: Advent i Tønnsenhuset kl. 15
Flensborg SSF Centrum-Duborg-Vest: Advent på Flensborghus kl. 14
Flensborg SSF Sct. Jørgen/Mørvig: Advent i menighedshuset kl. 15
SSF Flensborg amt: Juletur til Odense kl. 8
SSF Hanved/Langbjerg: Julefrokost i Langbjerg Forsamlingshus kl. 19
SSF Sønderbrarup, Kvindeforening og menighed: Udflugt til 
Krusmølle, fra kirkens p-plads kl. 13
4.
SSF Nyhus: Julefrokost i den gamle skole kl. 12.30
SSF Jaruplund, Veding og Sankelmark: Advent for hele familien på skolen kl. 14
SSF Medelby, Skovlund-Valsbøl, Store Vi og Valsbøl pastorat: Advent på Valsbølhus kl. 15-17
SSF Damholm: Jul i forsamlingshuset kl. 15
Slesvig SSF Frederiksberg: Advent i Ansgarsalen kl. 14
SSF Bøglund: Julefest - gudstjeneste i kirken kl. 14 - kaffebord og underholdning i forsamlingshuset kl. 15
SSF Treja/Hollingsted: Julemarked på skolen kl. 10-17 
SSF Arnæs: Advent i forsamlingshuset kl. 15.30
5.
Flensborg SSF Nord: Diabetikerklubbens jul i menighedshuset kl. 13
SSF Jaruplund, Veding og Sankelmark og menigheden: Gabys læsekreds på skolen kl. 19.30
SSF Eggebæk/Langsted: Julklapp i Mines Minde kl. 
SSF St. Peter-Ording: Højtlæseaften på Klitskolen kl. 19.30-21
Slesvig Folkekor: Korprøve i Ansgar kl. 19.45-21.30
SSF Moldened: Spil i forsamlingshuset kl. 19-21
6.
Flensborg SSF Nord: Tønnsenhusets klubber - julefest i Tønnsenhuset kl. 12
SSF Jaruplund, Veding og Sankelmark og menigheden: Synger jul og advent ind i kirkens lokaler kl. 15
Kobbermølle 60+: Julefrokost hos Elke
SSF Rendsborg/Bydelsdorf: Julemandsjagt i Ejderhuset kl. 15.30
Aktive Kvinder Slesvig: Advent i Ansgarsalen kl. 19
7.
Borgerforeningen Flensborg: Jule-alsang med Aase Abild i Restaurant Borgerforeningen kl. 18.30
DSH Aktive Kvinder Flensborg: Advent på Aktivitetshuset kl. 19
Lyksborg Seniorklub: Senior-julelotto i præstegården kl. 15
Oksbøl Kvindeforening: Mødeaften i forsamlingshuset kl. 19
SSF Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30 
SSF Slesvig: Julekoncert i Pauluskirken kl. 19.30
Slesvig Seniorklub: Spil i Ansgarsalen kl. 14
8.
SSF: Nordisk Jul med Blum, Haugaard og gæster i Mariekirken, Flensborg kl. 20
Nystadens Børne- og Ungdomshus og Flensborg SSF Nord: Julehygge i huset kl. 15
SSF Flensborg by: Advent 60+ på Flensborghus kl. 14.30
SSF Kobbermølle: Advent på skolen kl. 19.30
SSF Hatsted: Julekonfekt for voksne i forsamlingshuset kl. 19-21
SSF St. Peter-Ording: Jul på Klitskolen kl. 20
SSF Gettorp: Jul på Stadt Hamburg, Gettorf kl. 18
SSF Damholm: Hobby i forsamlingshuset kl. 15
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SLESVIGHUS

HELLIGÅNDSKIRKEN FLENSBORG

DANSK KIRKE I SYDSLESVIG

MED JOHAN HEROLD

BIBLIOTEKERNE
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[KONTAKT] Der er gospelkoncert med Sønderborg Gospel Choir torsdag den 8. december kl. 19 i Helligåndskirken i Flens-
borg. Koret formidler ikke alene budskabet om glæde men også om frihed og kærlighed. Entré: 7,50 euro. Billetter købes 
ved indgangen eller over billetto.dk.

[KONTAKT] 2. s. i advent, søndag den 
4. december (Luk. 21, 25-36) er der 
gudstjeneste i: 
Bøglund sognekirke, 14, Steen
Egernførde, 10, Mønsted
FL Adelby Kirke, 18, Dal, dansk-tysk
FL Ansgar Kirke, 10, Mogensen
FL Helligåndskirken, 10, Ørsted
FL Sct. Jørgen, 10, Egeris
Frederiksstad, 19, Vogel
Før, 9.40, Knudsen, (afgår færgen fra 
Dagebüll)
Harreslev, 17, Böll, dansk-tysk
Holtenå, 12, Mønsted
Husum, 15, Vogel
Jaruplund, 14, Treschow-Kühl
Lyksborg, 10, Fønsbo
Rendsborg, 11.30, Madsen
SL Ansgar, 14, Olesen
St. Peter Ording, 14.30, Jørgensen
Tarp, 10, Treschow-Kühl, økumenisk

Tønning, 11, Jørgensen
Valsbølhus, 15, Rønnow

TORSDAG 1.12. 
Helligåndskirken, 8.30, Ørsted, jule-
vandring
Rendsborg, 18, Brask

FREDAG 2.12.
Sct. Hans, 19, Dal

MANDAG 5.12.
Husum Skole, 8, Vogel

ONSDAG 7.12.
Valsbølhus, 8.15, Rønnow, julevandr. 
f.  Medelby Skole
Valsbølhus, 9.25, Rønnow, julevandr. 
f.  Skovl.-Valsb. Skole
Valsbølhus, 10.30, Rønnow, julevan-
dr. f. Store Vi Skole

Dansk gudstjeneste

Advent i Jaruplund
[KONTAKT] Tirsdag den 6. decem-
ber kl.15 synger SSF Jaruplund-Ve-
ding-Sankelmark og Jaruplund menig-
hed advent ind med Johan Herold i 
kirkens lokaler, Kirkevej/ Kirchenweg 

14 i Jaruplund
Der kan købes kaffe for 2 euro.
Alle er velkomne.
 Inger Blitger

Vinterbogsalg
[KONTAKT] Det traditionsrige bogsalg 
i Flensborg Bibliotek i december er 
lige om hjørnet. Og priserne er de 
samme favorable.
Året igennem bliver der ryddet meter-
vis af hylder for at gøre plads til nye 
bøger og blade og for at reducere an-
tallet af udlæste titler.

En bog: 1 euro, en fyldt pose/ biblio-
tekstaske: 5 euro, et blad: 0,50 euro, 
fire blade: 1 euro, otte blade: 1,50  
euro.
Bogsalget på Husum Bibliotek fort-
sætter resten af december - til samme 
gode priser.

Kan du sige »Rødgrød«?
[KONTAKT] Fredag den 2. december 
kl. 20 har SSF indbudt skuespilleren 
og satirikeren Farshad Kholghi til Sles-
vighus med foredraget »Kan du sige: 
’Rødgrød med fløde’?«
Kholghi har skrevet Danmarks første 
komedie om flygtninge. 
Han kan blande alvor og humor sam-
men, så publikum både griner højlydt 
og fælder en tåre.
For 32 år siden flygtede Farshad sam-
men med sin familie til Danmark fra 
Iran. På en skarp og yderst underhol-

dende måde fortæller han om sit liv i 
Iran, krigen, flugten, og om sin første 
danske kammerat. Historien handler 
om, hvordan han, trods en masse 
nederlag, med hjælp fra familie, ven-
ner og gode lærere alligevel fik lært 
sproget og fik skabt sig et dejligt liv i 
Danmark. En hylende morsom, inspi-
rerende og livsbekræftende forestilling 
baseret på et højaktuelt emne.
Billetter: ssf-billetten.de, 0461 
14408125, SSFs sekretariater, Aktivi-
tetshuset, og ved indgangen. Farshad Kholghi i Slesvig i morgen.

SSF HUSUM AMT

Julehefte
på vej
[KONTAKT] Om få dage går SSF Hu-
sum Amts julehefte i trykken. 
Heftet rummer historien om en ung 
sydslesviger, der har slået rødder i 
Danmark, om Siri fra Hatsted som hol-
der af at tegne - og har en klar mening 
om, hvad et årsmøde er. 
Der er også et helt nyt medlems beret-
ning om en tur til Hygum Hjemstavns-
gård med SSF og Bredsted Danske 
Børnehave, en historie om Hatsteds 
historiske møller og meget mere. 
 ph

Forsiden er også i år fotograferet af Kay 
Petersen fra Bredsted.



NYTÅRSKONCERT HARRESLEV

EGERNFØRDE I.

MINDRETALSRÅDET OG SSF

SSF FLENSBORG AMT

ADVENTSKONCERT

VESTERLAND

NY DANSK REGERING

EGERNFØRDE II.
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Til koncert med Lauseniana
[KONTAKT] Billetsalget til nytårskon-
certen med Lauseniana i Holmberg-
hallen i Harreslev søndag den 22. ja-
nuar kl. 15 er i fuld gang. Og en billet 
eller to er måske en god julegaveidé...
Promenadeorkestret Lauseniana - som 
af mange er kendt under navnet Slyn-
gelorkestret - er et fællesjysk under-
holdningsorkester, hvis formål er at 
skabe musikglæde og holde den lødige 
underholdningsmusik levende. 
Orkestrets repertoire er vidtspænden-
de - fra wieneroperetternes fejende 
valserytmer over Lumbyes indsmigren-

de melodier til vore dages moderne 
musicaltoner - men det er altid den 
glade, livsbekræftende musik, der 
spilles. 

JULIE MEERA ALBERTSEN
I år er det Julie Meera Albertsen der er 
solist ved nytårskoncerten. Hun har en 
mastergrad fra det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium og studerer nu 
på Operaakademiet i København. 
Udover sine studier er hun aktiv som 
solist i det danske koncertliv. Hun har 
været solist med Prinsens Musikkorps 

og sunget sopranpartiet i henholdsvis 
Faurés Requiem og Mozarts Requiem.
I februar 2016 debuterede Julie på 
Det Kongelige Teater i rollen som Bar-
barina i Elisa Kragerups opsætning af 
Figaros Bryllup.

BILLETTER
kan købes i Union-Bank i Harreslev, 
på SSFs sekretariater og som noget nyt 
også i Padborg i tøjbutikken Hermann 
& Søgaard. 
Prisen er uforandret 22 euro/164 kr., 
for SSF-medlemmer 17 euro/127 dkr.

600 til julebasar
[KONTAKT] Adventstiden blev for al-
vor skudt i gang i Egernførde, da Akti-
ve Kvinder og SSF afholdt deres kæm-
pestore fælles basar i Jes Kruse-Skolens 
hal; for anden gang er SSF med til at 
gennemføre den ellers mangeårige 
tradition.
I flere dage havde flittige nisse-hjæl-
pere pyntet hallen med pavilloner, lys-
kæder, gran og juletræer. En fin flisvej 
op til hallens indgang blev lagt, så man 
kunne gå tørskoet ind, hvilket omkring 
600 besøgende benyttede sig af den 
første søndag i advent mellem klokken 
12 og 17.
Inde i hallen kunne man købe julenis-
ser, fint strik og hækling og andet flot 
hjemmelavet håndarbejde. Der ar-
bejdes på, at der til næste år også kan 
sælges hhv. købes juletræer. 

Udover alle de traditionelle boder 
kunne de aktive kvinder byde på et 
kæmpe kaffebord, SSF solgte gløgg, 
varme frisklavede vafler og pølser – og 
der blev solgt til den store guldmedal-
je.
De mindre børn kunne glæde sig over 
et klippe-klistre-hjørne, hvor de selv 
kunne fremstille lidt julepynt, men 
også julemanden kiggede forbi med 
lækre julegodter – og nåede at kysse 
”mor”.
De aktive kvinders kæmpe juletombo-
la blev hurtigt udsolgt og mange dejli-
ge gevinster fandt nye ejere.
Et af dagens højdepunkt fandt sted to 
gange, nemlig klokken 13.30 og 15.
Salens lys dæmpedes og sangen kom 
nærmere – Luciaoptoget bestående 
af 7 gamle elever fra Jes Kruse-Skolen 

havde øvet sig på igen at gå Lucia.
Luciabruden var Jette Waldinger-Thie-
ring, der gik med i et Luciaoptog for 
første gang i sit liv. Det særlige ved 
dette optog var, at både SSW, SSF, 
skolen, SdUs fritidshjem  og børneha-
verne var repræsenteret – så at sige 
et fælles optog, men allermest en sjov 
oplevelse for de 7 voksne luciapiger, 
der følte sig sat tilbage til deres skole-
tid.
Alt i alt et vellykket arrangement med 
julestemning og hygge.
Aktive Kvinder og SSF ønsker alle en 
rigtig god juletid og kom endelig igen 
næste år – eller besøg os for første 
gang.
 gh-w

Berlin implementerer
[KONTAKT] Det politiske Berlin mø-
der de fire anerkendte mindretal i 
Tyskland i dag, torsdag på en såkaldt 
implementeringskonference i ho-
vedstaden. Da aflægger det officielle 
Tyskland beretning om mindretallenes 
situation og problemer/ tilskyndelser 
i forbundsrepublikken og drøfter den 
med de indbudte mindretals repræ-
sentanter i Mindretalsrådet i Tyskland 
- altsammen efter påbud fra Europra-
rådet og efter reglerne i de charataer/ 
aftaler, forbundsrepublikken er ind-
gået.
De nationale mindretals genspejling i 
medierne og de såkaldte chartasprog 
i den offentlige forvaltning er atter 
- som diskuteret før - genstand for 
drøftelser.

Nyt er, at der i forbindelse med imple-
menteringskonferencen 2017 skal ind-
bydes til et særlig arrangement med og 
om de nationale mindretal i Tyskland 
- og det tema indkredses på mødet i 
Berlin i dag.
Inden implementeringskonferencen 
i dag havde Mindretalsrådet indbudt 
parlamentarikerne til »parlamentarisk 
morgenmad«, hvor man sammen drøf-
tede, hvordan mindretallenes position 
og indflydelse på det politiske Berlin, 
f. eks. forbundsdagen kan styrkes.
Allerede i går, onsdag, efter et møde 
i Mindretalsrådet (danske sydslesvige-
re, frisere, sorbere og sinto/ romaer) 
havde de nationale mindretals repræ-
sentanter en samtale med præsidenten 
for forbundscentralen for politisk dan-

nelse, Thomas Krüger, om en mulig 
oplysningsstrategi for de fire mindretal 
inkluderende en udstilling.
Mindretallenes intensiverede delagtig-
gørelse i forbundspolitikken var også 
genstand for en drøftelse i Berlin i går 
- med formanden og næstformanden 
for forbundsdagens indenrigsudvalg, 
Ansgar Heveling hhv. Frank Tempel.
For mindretallene er det vigtigt igen 
og igen at fortælle om deres virke og 
ønsker, så politikerne også mindretals-
politisk er på forkant og udstyret med 
førstehånds-informationer.
Det har møderne i Berlin atter engang 
bidraget til, forlyder det fra de SSF-re-
præsentanter, der var med.

Julehæfte og juletur
[KONTAKT] SSF Flensborg Amts jule-
hæfte er udkommet og udsendes til en 
del distrikters medlemmer. Får man 
ikke et julehæfte, kan man købe det 
for 2 euro på Dansk Sekretariat for 
Flensborg Amt. I hæftet kan man bl.a. 
læse om amtets rejse til Alsace/ Elsass, 
om Karl Otto Meyer og hans dyr og 
om kunstneren Margareta Erichsen. 
Udover spændende artikler er der at-

ter kreativt og hyggeligt at finde.

ODENSE-TUREN
Der er fortsat ledige pladser på amtets 
juletur til Odense nu lørdag den 3. 
december. I år tilbydes der en guidet 
tur gennem Odense med emnet ”I 
H.C. Andersens fodspor”. Tilmelding 
og mere information på sekretariatet, 
0461 14408-155 eller 156.

Med Helligånds-koret
[KONTAKT] Mandag den 5. december 
kl. 20 i Helligåndskirken i Flensborg 
fortolker koret Martins Luthers juleko-
raler med musik af Johann Sebastian 
Bach.
Koncerten rummer adventskantaten 
»Nun komm, der Heiden Heiland«, 
koralerne »Vom Himmel hoch« und 
»Gelobet seist du, Jesu Christ« fra 

Bachs juleoratorium samt kantaten 
»Christum wir sollen loben schon«.
Stephan Krueger er dirigent og end-
videre medvirker Britta Nagel-Laude 
(sopran), Norbert Laude (tenor), Jöran 
Katz (bas) samt et instrumental-ensem-
ble.
Entré: 6 euro.

Malmö kalder
[KONTAKT] Egernførde SSF og menig-
hed inviterer på juleindkøbstur - den-
ne gang til Malmö i Sverige lørdag den 
10. december.
Der er afgang fra Medborgerhuset kl. 
4, og vi regner med at være tilbage kl. 
22, fortæller SSF-distriktsformand Fred 
Witt. Og man kan sagtens nå at være 
med.
Det bliver en lang dag, men man kan 
jo hvile i bussen.
Prisen per deltager, stor eller lille, er 

40 euro; ikke-medlemmer 50 euro.
Prisen inkluderer busturen, sekt/ saft 
og lidt lækkert i bussen.
Bindende tilmelding senest mandag 
den 5. december til Fred Witt på 
0172-6208 135 eller ssf-egernfoer-
de@t-online.de.
Men først når betalingen på konto 
IBAN DE84 2152 0100 0003 0115 34 
med mærke/ Betreff »Malmö« og navn 
er indgået, er ens plads i bussen sikret.

Mette Bock minister
[KONTAKT] Med den nye tre-
parts-regering i København med 
Venstre, Liberal Alliance og Konser-
vativt Folkeparti under statsminister 
Lars Løkke Rasmussen (V) er Mette 
Bock (LA) blevet ny kultur- og kirke-
minister efter Bertel Haarder (V).
I samme forbindelse er Sydsles-

vig-bevillingen og Sydslesvig-sekre-
tariatet flyttet fra det nu nedlagte 
Ministerum for Uddannelse, Børn og 
Ligestilling til Kulturministeriet, altså 
Mette Bocks ressort.
Bocks efterfølger som formand for 
Grænseforeningen er Jens Andresen, 
hidtil næstformand.

Jul i Staldkirken
[KONTAKT] SSF og SdUs medlems-
foreninger på Sild inviterer til klassisk 
jul med sopranen Frøya Gildberg og 
pianisten Ana Miceva i Staldkirken i 
Vesterland torsdag den 8. december 

kl. 19.30.
De synger julens sange fra nær og 
fjern.
Billetter sælges ved indgangen for 10 
euro/ 5 euro for SSF-medlemmer.



[KONTAKT] Dronning Margrethes 
valgsprog vokser frem mellem linjerne, 
når man side for side påpasseligt pløjer 
sig gennem bogen »De dybeste rødder 
– Dronningen fortæller om Danmark 
og danskerne«, som udkom i oktober. 
Flot og fornem fin er bogen, dens fo-
tografiske illustrationer og dens sprog. 
Som nysgerrig læser bliver man godt 
beværtet, når journalisten Thomas Lar-
sen veloplagt disker op med et over-
flødighedshorn af anekdoter, historiske 
fakta, personlige beretninger og tanker 
om Danmark og danskere, set i Dron-
ning Margrethes og kongehusets øvrige 
medlemmers perspektiv. En dejlig bog 
at læse og god at blive mere vidende 
af, uanset om man måtte være royalist 
eller ej.  
Som forskræp til udgivelsen blev Dron-
ning Margrethe på DR tekst-tv citeret 
for i bogen at udtale sig om, hvordan 
man generelt har undervurderet ud-
fordringen med at få integrationen 
til at lykkes, set i lyset af de islamiske 
grupper, som har været parate til at 
udfordre de danske demokratiske spil-
leregler. Da Dronning Margrethe nor-
malt skal afholde sig fra at politisere, 
forekom dette at være et kontroversielt 
synspunkt at ytre – og nysgerrigheden 
var vakt.

INTEGRATION
Gennem bogen går billedsproget om 
rødder, som er indeholdt i titlen, igen 
flere gange, og var også en essentiel 
del af citatet fra tekst-tv. Dronning 
Margrethe fortæller om integrationen: 
”Vi troede nok, at den slags ting ville 
gå af sig selv. Hvis man gik på gaderne 
i København og drak det kommunale 
vand og tog den kommunale bus, blev 
man nok dansker i løbet af kort tid. 
Det var så indlysende for os, og derfor 
troede vi, at det måtte det også blive 
for dem, der slog sig ned og boede 
her. Sådan var det ikke. Det har vi 
lært. Det er ikke en naturlov, at man 
bliver dansker af at bo i Danmark. Det 
gør man ikke nødvendigvis. Der skal 
skiftes lidt af jorden i potten, tror jeg. 
Man må gerne beholde sine rødder, 
men man skal sørge for, at jorden er 
frisk, …” (side 304). 
For at blive i den emnemæssige 
boldgade fra citatet, skal det siges, at 
Thomas Larsen formår at balancere 
loyalt mellem kritikere af og fortalere 
for indvandring, flygtninge og måder at 

modtage begge grupper af mennesker 
på. Dette gøres eksempelvis ved at 
citere avisindlæg bragt i danske ganske 
landsdækkende større dagblade fra 
hver gruppe af opinionsdannere.
Et følsomt og potentielt kontroversielt 
emne at håndtere og behandle, hvilket 
forløses kritisk konstruktivt og formil-
dende formidlende. Andre emner af 
følsom og kontroversiel karakter kunne 
eksempelvis være tvangsflytningen 
af Thule-befolkningen i forbindelse 
med oprettelse af Thule Air Base, og 
hvordan Danmark har været militært 
tilstede internationalt gennem de se-
nere år. Kapitlet »Danmark i verden« 
og afsnittet »I krig«, hvor Dronning 
Margrethe kortfattet reflekterer over 
grundlæggende frihedsrettigheder, 
herunder ytringsfrihed og selvcensur, 
er interessante at læse.
Det er de set i lyset af minimum to 
begivenheder inden for de seneste 
godt ti år. For det første i forbindelse 
med den diplomatiske krise, som blev 
udløst af de publicerede Muham-
med-tegninger i Jyllands-Posten i 2005 
i forlængelse af en artikel om ytrings-
frihed og selvcensur. Og for det andet 
på grund af den aktuelt arbejdende 
undersøgelseskommission, i sagen om 
politiets indgriben over for demon-
strationer i forbindelse med kinesiske 
statsbesøg i 2012-2014.

REGENT
Når man får bogen i hænderne og 
åbner den ved at følge mærkebån-
det, bliver man ordløst vist hen til to 
fotografier, begge i kapitlet »Regent«. 
Det første viser Dronning Margrethes 
tale fra balkonen over Amalienborg 
Slotsplads ved tronskiftet i 1972. Det 
andet viser Dronning Margrethe i 
Kastrup Lufthavn, hvor hun modtager 
sin kommende mand. Når man læser 
bogen, bliver man bevidst om, hvilke 
store personlige betydninger begge be-
givenheder har haft for Dronning Mar-
grethe, og på denne måde bliver mær-
kebåndet på umærkelig vis en tavs og 
diskret fremhævelse af to skelsættende 
milepæle i monarkens liv.
Delikat arbejde, der er udført på det 
lettiske trykkeri, som har trykt manu-
skriptet.

FIRE DELE
Samlet set er bogen delt i fire dele, 
hvor hver del indledes med et to siders 

stort sort/hvidt fotografi og delenes 
navn sat med røde typer. Hvert kapitel 
og alle afsnit er sat med røde rubrik-
ker. Med det hvide papir som bag-
grund for den iøjnefaldende røde skrift 
dukker associationer til Dannebrog op 
i læserens tanker. Flere end 100 flotte 

fotografiske illustrationer ledsager tek-
sten og står som et entydigt vidnesbyrd 
om et gedigent arbejde forud for og 
under trykningen. Var man grafiker 
af profession, ville man sandsynligvis 
være tilskyndet til at mene, at værket 
er indbydende at se på, at røre ved, at 
sidde med og at læse i.
Forsidebilledet er et udsnit af Lars Phy-
sants maleri af Dronning Margrethe, 
en gave fra Nationalmuseet i anled-
ningen af monarkens 75 års fødselsdag 
i 2015. Det faktum, at der er tale om 
et portræt gør, i sammenhæng med 
bogens indhold, at man som læser i 
udpræget grad kommer til at tænke på 
bogen som en portrætbog.

SAMTALER
Bogen bygger på samtaler med Dron-
ning Margrethe, adskillige uddrag af 
tidligere bøger samt artikler i aviser om 
kongehuset, dets medlemmer og for-
hold relateret dertil. Der veksles mel-
lem en samtalende interviewform og 
baggrundsoplysninger fra øvrige kilder, 

som udlægges, uddybes og forklares. 
Vekselvirkningen gør, at synet på Dan-
mark og danskerne indgår i et tætvæ-
vet (rod)net med Dronning Margrethe 
og kongehusets øvrige medlemmers 
livshistorier. Sammen med fotografier-
ne fungerer fortællingerne, som en art 
visuelt vue over kongefamiliens liv og 
levned.
Igennem bogen finder man adskillige 
historiske og oplysende detaljer, nogle 
glemte og nogle ikke tidligere kendte. 
En af disse er relateret til grundlovsæn-
dringen i 1915. Ved ændringen fik 
grupper af mennesker i befolkningen, 
som tidligere ikke havde valgret- og 
valgbarhed, adgang til folkestyret. Det 
oplyses i bedste leksikonstil, at forud 
for ændringen var det blot 18 procent 
af den samlede befolkning, som havde 
nydt disse privilegier. Det er nu godt 
tre generationer siden og oplysningen, 
i den sammenhæng den bliver præ-
senteret, er tankevækkende. Også set 
i forhold til nutidige vælgervandringer 
mellem partier og fløje, når man ser 
på tillid og mangel på samme til folke-
valgte, og når man ser på tilfredshed 
eller mangel på samme med politiske 
processer. Også kapitlet »Tro« om 
Dronning Margrethes dannelsesrejse 
gennem teologien er spændende, 
særligt i betragtning af det foreståen-
de reformationsjubilæum 2017, som 
Hendes Majestæt Dronningen er pro-
tektor for.

BEVARE?
Syv ud af ti adspurgte i Epinions un-
dersøgelse for DR i forbindelse med 
Kronprins Frederiks og Kronprinsesse 
Marys kobberbryllup den 14. no-
vember 2016 mener, at det danske 
monarki skal bevares. Færre end hver 
sjette adspurgte mener, monarkiet skal 
afskaffes. Hvad er grunden til, at mo-

narkiet bliver bevaret og er så popu-
lært, som det er blandt danskerne?
Det kommer Thomas Larsen ind på 
i slutningen af bogen og svaret er en 
hårfin balanceakt. Kongefamilien ba-
lancerer ved, at ”… være ophøjede, 
men ikke elitære, folkelige, men ikke 
for meget. De skal møde offentlighe-
den med imødekommenhed, men 
alligevel markere distancen, der un-
derstreger det unikke. De skal være 
flittige, men ikke arbejde ”rigtigt”. De 
skal deltage aktivt i samfundslivet, men 
deres engagement må ikke blive poli-
tisk.” (side 393-394).
Dette lykkes for Dronning Margrethe 
i samspil med sin familie og sine råd-
givere ved hoffet, hvis man skal tro 
Larsen og ønsker at udlægge bogens 
tekst som en art årsagsforklarende 
konklusion.
Bogen er værd at anbefale til alle, 
som er nysgerrige efter at vide mere 
om Dronning Margrethe og konge-
familiens liv og historie samt syn på 
Danmark og danskerne. Især hvis man 
ønsker at sidde og læse en smukt og 
lindt flydende samt lettilgængelig og 
på mange måder oplysende tekst, i en 
indbydende emballage.
Der er godbidder at sætte tænderne i 
for de fleste. Dette uanset om man er 
historisk, samfundsmæssigt eller royalt 
interesseret.

Henrik Eriksen

BOGDATA
De dybeste rødder – Dronningen 
fortæller om Danmark og danskerne 
(2016) af Thomas Larsen. Gyldendal, 
København. 424 sider. Priser: 399,95 
kr. (indbundet) og 239 kr. (e-bog).
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En løvsav kan være drislk, så det er godt, der er hjælp at få. (Fotos: Peter Hansen) Det kræver stærke kvinder at bakse sådan en balje gløgg fra skolekøk-
kenet og ud i gården.

[KONTAKT] Årets julestue på Bredsted Dan-
ske Skole trak igen fulde huse.
Gange, klasseværelser, sløjdsal, SFO og så vi-
dere var en trængsel af folk.
Der blev lavet konfekt, bundet kranse, pyntet 
juledekorationer, lavet julepynt i finér.
Men der var også adskillige, som blot gik 
rundt og så på stadsen eller sad og hyggede 
sig med kaffe og kage i foreningslokalet.
En time efter start tømtes lokalerne, for da 
opførte elever fra skolen et teaterstykke i 
gymnastiksalen.
I gården bød samarbejdsrådet på gløgg i halv-
mørket.

ph

Gør-det-
selv-jul i 
Bredsted

SSF RENDSBORG

[KONTAKT] Lørdag, 10. december kl. 
11-16 arrangerer SSF-distriktet Rends-
borg-Bydelsdorf hyggelig julebasar i 
Ejderhuset, Brandtsgade 29 i Bydels-
dorf med ægte julestemning, boder og 
juletræssalg til rabat-pris for SSF-med-

lemmer.
Der bydes på gløgg, kaffebord og et 
stort udvalg af hjemmebag.
Der bliver tilbudt forskellige aktiviteter 
for børn.

Julebasar i Bydelsdorf

Guds hjælp, Folkets kærlighed, Danmarks styrke

En julegaveidé.



[KONTAKT] Julen er hjerternes fest. 
Men hvor hårdt banker de syd- og 
sønderjyske hjerter egentlig for at invi-
tere en sulten, ubarberet og træt frem-
med ind til middag, hvis han pludselig 
ringer på din dør?
Og hvad er det for en fyr, sydslesviger-
ne muligvis møder et eller andet sted 
i det sønderjyske? For til Nordslesvig 
skal de for at se ham; til Sydslesvig 
kommer han ikke.
På missionen ”Luk mig ind – det’ jul” 
tester DR Syds reporter Michael Nør-
relund hjertevarmen, når han med sin 
julepyntede barnevogn er landevejs-
ridder i Syd- og Sønderjylland fra 1. 
december frem til juleaften.  
Uden penge, uden mad og uden seng 
stiller han sig hver dag på en dørmåtte 
et sted i landsdelen. Banker på. 
Hvis der ikke er hjertevarme syd- og 
sønderjyder, som lukker ham ind, skal 
han tilbringe de december-kolde næt-
ter udenfor i sin medbragte hængekø-
je og sovepose. På tom mave.
- Jeg er utroligt spændt på, om folk vil 
give mig husly. Langt de fleste menne-
sker vil som udgangspunkt rigtig gerne 
hjælpe andre. Men det kan alligevel 
være en ubelejlig overraskelse midt 
i en travl julemåned, at en fremmed 

mand pludselig står og banker på dø-
ren - og endda ønsker at få noget at 
spise og et sted at sove, siger Michael 
Nørrelund.
Michael Nørrelund tester hjertevar-
men i hele landsdelen. Helt præcist 
erobrer han de fire ”verdenshjørner” 
i de otte syd- og sønderjyske kommu-
ner. 
Han synger på toppen af Blåvandshuk 
Fyr i vest. Han putter på hul 5 i Skær-
bækmølle Golfklub ved Ølgod i nord 
og besøge eleverne på Frøslevlejrens 

Efterskole i syd. Og i finalen 24. de-
cember kommer han forhåbentlig til at 
springe i det iskolde vand ved Pølshuk 
Fyr på Als i øst.
Derimellem ligger mere end 400 ki-
lometers barnevognstrav på 24 dage. 
Snefyldte marker, befærdede mørke 
veje og bumpede skovstier skal force-
res. Og naturvant er han ikke.
- Jeg kan ikke tænde et bål, jeg vender 
kompasset på hovedet og jeg har al-
drig sovet ude om vinteren. Så det er 
totalt uforudsigeligt, hvad der kommer 
til at ske. Men det er også derfor, jeg 
glæder mig helt vildt.
Hver morgen mellem 6 og 10 kan du 
på P4 Syd og Esbjerg høre, hvordan 
natten gik, inden studieværterne sen-
der ham afsted igen. Mellem 15 og 18 
er Michael nået frem til næste destina-
tion. Bliver det den kolde hængekøje 
eller en varm seng i nat?
Du kan også følge ”Luk mig ind – det’ 
jul” på DR P4 Syd og Esbjergs face-
book-side.

FREDERIKSSTAD

DR SYD

SSF FLENSBORG NORD

FDF
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TREJA

[KONTAKT] For nogle dage siden af-
holdt FDF Sydslesvig sin årlige julelejr 
med 50 glade deltagere fra FDF Flens-
borg og FDF Bredsted i og omkring 
Trenehytten i Tarp.
»Børnene har glædet sig til at tage af 
sted og se deres FDF-venner fra den 
anden kreds, og dem, der først lige er 
startet, har glædet sig til at prøve kræf-
ter med, hvad en FDF-lejr er”, siger 
Beate Martensen fra FDF Bredsted.
To uger forinden havde børnene mod-
taget et brev fra det hemmelig nisse-
politi, hvori der stod, at julens traditio-
ner var blevet væk. Det blev emnet for 
weekendens lejr.
Der blev lavet juledekorationer, bl.a. 
engle af kogler og snefnug af gamle 
toiletruller. 
Efter frokosten om lørdagen kom der 
endnu et hemmeligt brev til FDFerne, 
og denne gang var det fra selveste 
julemanden. Han havde været ude og 
prøveflyve sin kane tidligere på dagen, 
men han var kommet til at tabe en en-
kelt pakke med en rød sløjfe i skoven. 
Han bad dem om hjælp. Lørdagens 
eftermiddagsprogram foregik derfor 
ude i skoven tæt på Trenehytten.
Pakken blev fundet af Ida Eisenberg 
fra FDF Bredsted. Og FDF måtte be-
holde pakken. Den var fyldt med slik. 
Den blev delt retfærdigt mellem alle 
lejrens 50 deltagere. 
Seniordrengene havde fået til opgave 
at finde et grantræ i FDFs andel af 
skoven, for selvfølgelig skulle der et 
juletræ til.
”Selvom det er koldt, så har jeg ikke 
noget imod at være udenfor. Jeg er 
glad for, at jeg har kunnet tilbrin-
ge weekenden sammen med mine 
FDF-venner både fra Flensborg og fra 
Bredsted. Det er første gang, jeg ser 
dem efter sommerens landslejr, så jeg 

har glædet mig rigtig meget til denne 
weekend,” sagde Ida Heimböckel fra 
FDF Bredsted.
Juletræet blev pyntet med lyskæde og 
hjemmelavet pynt af de to flinke jule-
mandshjælpere Jonas Franzen fra FDF 
Flensborg og Eskild Heimböckel fra 
FDF Bredsted. 
Traditionen tro blev der holdte andag-
ter om lørdagen. Her drejede det sig 
om, at man er god nok, som man er, 
om adventstiden og dens symboler. 
De blev holdt af  præsterne Finn Røn-
now og Preben Mogensen.
I år stod lederne både for indkøb, 
planlægning, afvikling og madlavning. 
”Det var ikke muligt at få en ”madtan-
te” med i køkkenet, så det var os, der 
stod for det hele”, fortalte Kim Paul-
sen, leder i FDF Flensborg.

JULEMÆRKEMARCH
Søndag den 4. december deltager 
FDF Sydslesvig i julemærkemarchen i 
Kollund. FDF Flensborg har ikke flere 
mandagsmøder i år, men FDF Bred-
sted har et par mandagsmøder tilbage, 
inden de går på juleferie. 
I 2017 venter der flere spændende 
arrangementer og tilbud for FDF Syd-
slesvig.

SKOVEN FALDT TRINDT OM LAND
På et af af de sidste ugentlige møder i 
Uglereden i Tarp stod skoven for alvor 
flot, så der var endnu en grund til, vi 
skulle ud i skoven med vores FDFere, 
fortæller Marie Andersen, kredsleder i 
FDF Flensborg.
FDF bruger en del tid på at opdatere 
sine sociale medier på Facebook og 
Instagram, hvor alle velkommen til at 
følge med i, hvad de laver:
www.facebook.com/fdflensborg og på 
Instagram: fdfflensborg1.

Traditioner, samvær
og fælles glæde

Malica Kjærgaard (FDF Flensborg), Clara Lund Dreyer (FDF Flensborg) og Charlotta 
Petersen (FDF Bredsted) havde fået morgenmads-tjansen. Den gik ud på. at de 
skulle tage af bordet, vaske op, tørre af og sætte på plads. De tre piger tog det 
med godt humør og stort smil. (Fotos: privat)

FDFs seniordrenge fik testet deres styrke ved på et tidligere mandagsmøde i Tarp 
at save brænde; heldigvis kom deres leder Ina til undsætning.

[KONTAKT] SSF Treja/ Hollingsted 
indbyder til julemarked søndag den 4. 
december kl. 10-17 på Treja Danske 
Skole, hvor der venter 30 boder med 
kunsthåndværk, kaffe- og kagebuffet, 
glögg og ristede pølser. Julemanden 
kommer kl. 14-15.30.

Julemanden 
kommer[KONTAKT] SSF og SSW Flensborg 

Nords adventsfest finder sted i Tønns-
enhuset
lørdag den 3. december kl. 15.
Som det sig hør og bør op til jul står 
adventsfesten i SSF- og SSW-distriktet 
i Flensborg Nord helt i traditionernes 

tegn.
Der bydes på musik ved Moin-
Mojn-duoen, fællessang, kaffe og ka-
ger - og alle medlemmer er velkomne.
Entreen er sat til 6 euro, ikke-medlem-
mer skal af med 10.

Jul i Tønnsenhuset

Vagabond tester folks hjertevarme

DR Syds reporter Michael Nørrelund. 
(Foto: DR Syd)

[KONTAKT] Årets julebasar i Paluda-
nushuset blev igen et tilløbsstykke.
Boderne bød på julepynt og juleguf. 
Sprogforeningen solgte julesangbøger 
og anden opbyggelig lekture. Børne-
ne kunne få lov at dyppe stearinlys i 
farve, så de fik flotte mønstre, næsten 
som batik.

Dagens højdepunkt var - som altid - 
da børnehavens børn iført nissehuer 
ankom til Prinsegade/ Prinzenstraße. 
Allerede på vejen derhen havde de 
nået at samle et betragteligt opløb, og 
da de tog opstilling uden for Paluda-
nushuset, var gaden stuvende fuld af 
folk, som ville høre se og - ikke mindst 

- fotografere. 
Efter en snes minutters udendørs ju-
lesange, kom der godt gang i omsæt-
ningen af såvel hotdogs, kaffe og kage 
som æblepunch med ekstra hestekræf-
ter i form af Calvados.

ph

Fuldt hus i Frederiksstad

Børnenes koncert er altid et hit. (Fotos: Peter Hansen)

Der var flot fyldt med folk i salen.

Michael Rüscher var også i år dagens 
pølsemand.


