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BORGERFORENINGEN SSF

[KONTAKT] Når den selskabe-
lige forening Borgerforeningen 
i Flensborg inviterer til grøn-
kålsspisning i restaurant Bor-
gerforeningen tirsdag den 1. 
november kl. 19, er der også 
foredrag på programmet.
Forfatteren Lisbeth G. Petersen 
kommer i sit humoristiske fore-
drag »Få styr på dit liv - mindre 
stress og mere gejst« efter spis-
ningen ind på, hvordan man 
får mere tid, nærvær og energi 
ind i hverdagen.
Hendes bog »Arbejdsglæde og 
begejstring - stjernestunder« 
kan købes den aften.
Tilmelding til spisningen senest 
31. oktober til restauranten, 
0461 23385.

Mindre 
stress
- mere 
gejst

RECEPTION

Pressesekretær Bernd Engelbrecht fejrer  

25 års jubilæum
og går på pension  

ved årsskiftet.
I den anledning inviteres medlemmer, 

samarbejdspartnere og venner til reception.

Tirsdag den 1. november 2016  
kl. 14.00 -16.30
på Flensborghus

Med venlig hilsen
Dansk Generalsekretariat

[KONTAKT] Med generalsekre-
tær Jens A. Christiansen er SSF 
med i mindretalsunionen FUENs 
Europæiske Dialogforum, der 
deltager i den delegation, der 11. 
oktober mødtes med Europarå-
dets ekspertkomité i Strasbourg 
ved en konference om Ramme-
konventionen som værktøj for 
mangfoldighed og mindretalsret-
tigheder - altså konventionens 
realisering i de forskellige lande. 
Konferencen fandt sted som led 
i Framework Convention for the 
Protection of National Minorities.
Blandt deltagerne var også 
OSCEs højkommissariat for nati-
onale mindretal.
I går, onsdag fortsattes møde-
rækken med nogle af de tilste-
deværende parlamentariske 
delegationer - den serbiske, den 
katalanske fra Spanien og den 
danske med formand Michael 
Aastrup Jensen, næstformand 
Mogens Jensen, medlem Nikolaj 
Villumsen, samt stedfortræderne 
Christian Langballe og Ulla Sand-
bæk.

Kontakten med sidstnævnte 
delegation opnåedes for øvrigt 
via SSFs informationsarbejde på 
Christiansborg.
Sammen med dem drøftede SSF 
og FUEN de små mindretals situ-
ation og deres problemer med at 
få omsat Rammekonventionen. 
For flere af disse mindretal er der 
stor afstand imellem staternes 
skrivebordslyrik og den konkrete 
omsætning af mindretalsrettig-
heder. En særlig udfordring er at 
síkre Europas mangfoldighed og 
ligebehandling af alle mindretal 
med henblik på medbestemmel-
se, sprog, uddannelse og kultu-
relle rammer.
Spørgsmålet, der blev drøftet, 
var, hvordan man forbinder 
mangfoldighed og inklusion.
Også forslaget om at få etableret 
et kontaktudvalg for mindretal 
med FUEN ved Europarådet blev 
drøftet. Der er behov for at styr-
ke mindretallenes egen position i 
Europarådet.

SYDSLESVIGSK FORENING

Talte de små 
mindretals sag

90 år
[KONTAKT] Anneliese Hahn i Slesvig (her med svi-
geerdatteren Gudrun)  rundede de 90.
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Mindeord
[KONTAKT] Inge Kudsk døde 65 år gammel.
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Melbomber
[KONTAKT] Ved løvfaldsfesten i Husum brugte de 
hvedemels-bomber.
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Ryge kommer
[KOMNTAKT] Søren Ryge gæster Egernførde. Fore-
draget er åbent.

[KONTAKT] Sydslesvigsk Forening hol-
der sit landsmøde lørdag den 12. no-
vember kl. 9 på Husumhus, Nystaden/ 
Neustadt 95, Husum. 
Eftersom nogle udvalgsposter er vakan-
te, når teater- og koncertudvalgets for-
mand Hauke Paulsen, kulturudvalgets 
formand Bjørn Egeskjold og udvalgs-
medlem Kirsten Vognsen Weiss samt 
årsmødeudvalgs-medlem Helle Wend-
ler ikke tager imod genvalg, opfordres 

SSFs amtsforeninger og distrikter til at 
foreslå kompetente efterfølgere.
De andre udvalgsmedlemmer tager 
imod genvalg.
Vil man vide mere om, hvad det in-
debærer at blive udvalgsmedlem hos 
SSF, bedes man kontakte kulturkonsu-
lent Nina Lemcke på 0461 14408 118 
hhv. nina@syfo.de
1. næstformand i SSF, Gitte Hou-
gaard-Werner og forretningsud-

valgs-medlem Kirsten Futtrup står 
ligeledes for valg; begge modtager 
genvalg.
Dagsordenen udsendes to uger inden 
mødet og omfatter bl.a. beretning 
om årets arbejde ved SSFs formand 
Jon Hardon Hansen, orientering om 
regnskabet samt diverse udvalgsberet-
ninger.

Forslag efterlyses

[KONTAKT] Kobbermølle Danske 
Skole starter efter efterårsferien i sam-
arbejde med Slagtøjsskolen Schreiber 
i Flensborg et musik-undervisnings-
projekt som frivilligt musiktilbud efter 
skoletid.
I den anledning var der præsenta-
tions-skolekoncert i mandags, hvor 
slagtøjsskolens leder Holger Schreiber 
sammen med en fjerdeklasses-elev fra 
Friedheim-skolen, Justus, der havde 
fået fri fra skole til koncerten, præ-
senterede slagtøjsinstrumenter hhv. 

undervisningsprojektet.
I første afdeling var der koncert på 
marimba og trommesæt, hvor Justus, 
der har spillet slagtøj i fire år, impo-
nerede med trommesolo og virituost 
marimbaspil.
I anden afdeling var det elevernes tur 
til at prøve instrumenterne, og det 
lykkedes faktisk at starte et spontant 
marimbaorkester i den halve time, der 
var tilbage.
Og det er netop, hvad projektet inbe-
bærer: 

Gennem frivillig slagtøjsundervisning 
på skolen direkte efter skoletid at lære 
at spille på trommer og marimba og 
med denne kunnen at etablere et ma-
rimbaorkester på skolen.
Undervisningen starter efter planen 
torsdag efter efterårsferien.
Undervisningen og projektledelsen va-
retages af Holger Schreiber.
Yderligere oplysning fås på slagtøjssko-
len på telefon 0461-182227.

 

Frivilligt musiktilbud

Justus gav den hele armen på Kobber-
mølle Danske Skole. (Foto: privat)



14.
SSF: Factory Theater opfører installationen ”Min afrikanske farm” på Flens-
borghus kl. 20
SdU: Håndboldskole for U8-U10 i Træningshallen, Slesvig 14.-16.10.
SSF-distrikt Rendsborg by og menigheden: Bogbuscafé i Ejderhuset kl. 
14.30-16
Slesvig IF: Lotto i klubhuset kl. 19.30
SSF-distrikt Bøglund: Lotto i forsamlingshuset kl. 20

15.
SdU: Grænselandsstævne i badminton for U9 D, U11, U13, U15 A, B, C og 
D, U17/U19 A, B og C på A.P. Møller Skolen, Slesvig

16.
SdU: Grænselandsstævne i badminton for seniorspillere i A, B og C rækker 
på A.P. Møller Skolen, Slesvig

17.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Margretheklub i Menighedshuset kl. 14

18.
SSF Flensborg by: Rejse til Oslo, fra Neubauer-Reisen kl. 11
Flensborg Bibliotek: Dolas Dukketeater kl. 15
SSF-distrikt Bøglund: Hobby i forsamlingshuset kl. 19
Skovby Seniorklub: Hygge i Hærvejshuset kl. 15

19.
SSW: Studierejse til Berlin 19.-21.10.
Spil Dansk 2016: Koncert med Århus Pigekor i Ansgar Flensborg kl. 19.30
Oksbøl Kvindeforening: Mødeaften i forsamlingshuset kl. 19
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
Slesvig Menighedspleje: Foredrag med Marius Nørgård om ”Benny Ander-
sen i tekst og musik” samt fællessang i Ansgarsalen kl. 14.30

20.
Harreslev Kvindeforening: Hygge i kirkens konfirmandstue kl. 19
SSF-distrikt Damholm: Hobby i forsamlingshuset kl. 15
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90. GEBURTSTAG

MED DANSKE DIALOGER FLENSBURG

DANSK KIRKE I SYDSLESVIG'

HUSUM I.
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DOLAs DUKKER

[KONTAKT] Dolas dukketeater spiller 
to stykker for små børn og deres voks-
ne tirsdag den 18. oktober kl. 15 på 
Flensborg Bibliotek.
»Tyveri i bibliotekshaven« er en duk-
kekomedie i to afsnit: I biblioteksha-
ven har børn plantet kartofler, og nu til 

sommerfesten er de spændt på, hvem 
der har fået de største. Men, oh skræk, 
da festen skal begynde, opdager de, 
at planterne er blevet stjålet. Mon de 
dukker op igen?
I »Kasper som lassojæger« er en farlig 
tiger undsluppet fra Cirkus Humlum. 

To stykker for de små

[KONTAKT] Sydslesvigsk Forening Hu-
sum og Omegn inviterer i dag, torsdag 
klokken 16-18 de 12-15-årige på en 
gyselig tur i Husumhus.
Eftermiddagen byder på en guidet 
spøgelsestur gennem det mørkelagte 
hus og diverse fællesaktiviteter. 

Entreen er en gyselig ret til buffeten 
og at man er gyseligt klædt på. Så må 
man blot håbe, at de unges smag pas-
ser nogenlunde overens med dem, der 
skal bedømme det, så de ikke får at 
vide, at det er alt for stilfuldt.

ph

Gysertime på Husumhus

[KONTAKT] Der er dansk gudstjeneste 
21.s.e.trin., søndag den 16. oktober, 
(Luk.13, 1-9) i:
Dedsbøl Apostelkirke 14.00 Ørsted
Egernførde 10.00 Mønsted
FL Ansgar Kirke 10.00 Frøkjer
FL Helligåndskirken 10.00 Ørsted
FL Sct. Hans 10.00 Dal
FL Sct. Jørgen 10.00 Egeris
FL Sporskifte 10.00 Hougesen
Garding 9.30 Jørgensen
Harreslev 11.30 Böll

Lyksborg 10.00 Fønsbo
Rendsborg 11.30 Brask
Satrup 14.00 Kühl
Skovlund Forsamlingshus 14.00 Hou-
gesen
SL Ansgar 10.00 Møller
Tønning 11.00 Jørgensen
Vanderup 15.30 Hougesen

Dansk gudstjeneste

[KONTAKT] Oft gefallen, aber immer 
wieder aufgestanden... Das ist eine 
Lebenserfahrung der Schleswigerin 
Anneliese Hahn, die am Montag 
ihren 90. Geburtstag feierte. Im Ge-
meinschaftssaal der Altenwohnanlage 
»Margrethegården« kamen Nachbarn, 
Verwandte und Freunde zusammen.
Die Pastoren Paul Møller und Bo 
Nicolaisen brachten Glückwünsche. 
Der Pastor der benachbarten Michae-
lisgemeinde verlas die Glückwünsche 
des Schleswiger Bischofs. Harry Hei-
de, kommissarischer Bürgermeister, 
SSW-Fraktionsvorsitzender und lang-
jähriger Freund ihres kürzlich verstor-
benen Sohnes Otmar, hielt eine zum 
Nachdenken anregende Rede.
Sonnabend trifft sich die Familie in 
einem idyllischen nahe dem Selker 
Noor gelegenen Restaurant.
Schleswig und seine schöne Umge-
bung sind Anneliese in Jahrzehnten 
zur Heimat geworden. Geboren im 
heute polnischen Gollnow am 10. 
Oktober 1926 zwangen die schreckli-
chen Kriegsverhältnisse die Familie zur 
Flucht mit dem Blockwagen. West-
wärts.
»Das vergißt man nie«. Die damals 
dreizehnjährige Schülerin landete auf 
vielen Umwegen über Süderbrarup in 
der Schleistadt. Hier arbeitete sie jah-
relang im Krankenhaus.
Ein schwerer Unfall verhinderte Ihr 
Fortkommen als Kontoristin.
Nach dem Krieg zeigten Frauen, die 
es gut mir ihr meinten, den Weg in 
die dänisch-südschleswigsche Bewe-
gung. Lesen, Handarbeiten, Turnen, 

Schwimmen und Radfahren waren be-
liebte Freizeitaktivitäten, die sie bis vor 
kurzem trotz kaputter Hand warnahm.
1946 kam ihr Sohn Otmar zur Welt, 
dem 1949 seine Schwester Angela 
folgte. Beide besuchten die dänische 
Schule und andere Einrichtungen. 
Anneliese wirkte jahrelang im SSF-Di-
striktsvorstand. Ihre Aktivitäten, Ein-
satzfreude, Energie, ihre Tüchtigkeit 
setzten starke Spuren.
Noch heute nimmt Anneliese an vie-
len Veranstaltungen teil, trotz einiger 
Zipperlein. »Ich gehöre noch dazu.«
Wichtig in ihrem heutigen Leben ist 
ihr ihre liebevolle Schwiegertochter 

und ihre jahrelange Nachbarin und 
Freundin Rose-Marie Weber. Über 
den häufigen Besuch von Tochter, 
Bruder und Schwägerin ist sie eben-
falls sehr froh.
Annelises christlicher Glauben - sie 
ist aktives Mitglied in der dänischen 
Kirchengemeinde Schleswig - hat ihr 
über viele schwere Dinge hinwegge-
holfen.
Angesprochen auf ihr Markenzeichen, 
das Lächeln, sagt das lächelnde Ge-
burtstagskind: »Das Lachen habe ich 
trotz allem nicht verlernt.«

Johanna

Oft gefallen 
- immer wieder aufgestanden...

Anneliese Hahn wurde 90. (Foto: Bernd Bossemeier)

[KONTAKT] Das Factory Theater aus 
Kiel zeigt in Kooperation mit dem 
Schleswig-Holsteinischen Landesthe-
ater und dem Teatret Møllen/ Däne-
mark das grenzüberschreitende The-
aterprojekt Jenseits von Afrika - Min 
afrikanske Farm nach Karen Blixen.
Regie: Gaby Schelle.
Die erfolgreiche Produktion feierte En-
de August auf Schloss Gottorf Premie-
re. Nach weiteren Vorstellungen auf 
Gottorf war sie im September auch im 
Teatret Møllen/ Haderslev zu sehen.
Kern der Geschichte handelt von der 
Dänin Karen Blixen, die sich vor über 
100 Jahren auf einer Kaffeeplantage in 
Afrika niederließ.

WEITERE VORSTELLUNGEN:
Flensborghus Flensburg:
Fr, 14. Oktober, 20 Uhr

Fr, 18. November, 20 Uhr
Stadttheater Rendsburg/ Kammerspie-
le:
Sa, 15. Oktober, 19.30 Uhr
So, 30. Oktober, 19.00 Uhr
Stadttheater Flensburg/ Kleine Bühne:
Sa, 29. Oktober um 19.30 Uhr
Sa, 19. November um 19.30 Uhr
Der Tradition des Factory Theaters 
verpflichtet, kommt die Produktion 
ohne Requisiten, nur mit ein paar 
Stühlen und großartigen Schauspielern 
aus, und setzt der Breitwand-Ästhetik 
Hollywoods damit ganz bewusst eine 
europäische  bzw. dänische Sichtwei-
se entgegen.
Sämtliche Dialoge erscheinen per 
Video-Stream auf einer Leinwand in 
dänischer Sprache. 
Karten: 18 bzw. 9 Euro.

Blixen im Flensborghus

Thomas Jacob Clausen, Christian Nisslmüller, Anne Reumert, Charity Laufer (v.l.). 
(Foto: photomatzen.de)

[KONTAKT] „Erfreulicher Weise ge-
lang es, einen breiten Kompromiss 
für die Verlängerung der Leistungs-
vereinbarung und die Erhöhung der 
Zuschüsse für freie Kulturträger im 
städtischen Finanzausschuss zu errei-
chen. Volksbad und Kühlhaus sind seit 
Jahren unterfinanziert und bekommen 
nun jedes Jahr bis 2020 eine Erhö-
hung. Dies gilt auch für die folkBalti-
ca«, teilt das bürgerliche SSW-Mitglied 
im Kulturausschuss, Martin Lorenzen 
mit.
Umstritten war die Erhöhung der 
Zuschüsse für das neue Theater-
projekt der Pilkentafel. Obwohl der 
Kulturausschuss sich mit den Stimmen 
von SSW, SPD und Linke für eine 
Zuschusserhöhung von 80% ausge-
sprochen hatte, bekam er keine Mehr-
heit im Finanzausschuss und in der 
Ratsversammlung. Deswegen war es 
notwendig auf andere Parteien zuzu-
gehen. Der Kompromiss der von SSW, 
SPD, Grünen und CDU getragen wird, 
sieht eine Erhöhung des Zuschusses an 
die Pilkentafel von 70% vor.
Gleichzeitig hat der Finanzausschuss 
nach dem Kulturausschuss mit Mehr-
heit von SSW, SPD, Grüne und Linke 
beschlossen, dass die Zuschüsse für 
Kulturprojekte um 15.000 Euro erhöht 
werden. Somit stehen jetzt jährlich 
über 30.000 Euro für kleinere Kultur-
projekte zur Verfügung. Damit können 
auch die dänischen Kulturorganisati-
onen SSF, Aktvitetshuset bzw. Dansk 
Centralbibliotek leichter Zuschüsse 
von der Stadt für ihre Projekte einwer-
ben.

Mehr für 
Kultur



VIBORGEGNENs GF

SSF FLENSBORG AMT

UNI FLENSBURG

ANSGAR FLENSBORG

AKTIVITETSHUSET
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MINDEORD

[KONTAKT] Huset er lukket 17.-21. 
oktober. Der er begrænset åbningstid 
i tiden 24.-28. oktober: mandag-tors-
dag kl. 10-16 og fredag kl. 10-14.
I og efter ferien tilbydes en række 
kurser.

DESIGN TASKE/ RYGSÆK 
Onsdag 26.10. 10-16. Underviser: 
Bodil Senn. Pris: 22 euro + materiale. 
Tilmelding påkrævet.
Forudsætning: Du skal kunne sy på en 
symaskine.
Medbring: Symaskine (hvis du ikke 
har en egen, kan Aktivitetshusets sy-
maskiner lånes), stof og hvad du har af 
materiale til pynt, sjove rester og andre 
ting, som evt. kan bruges.

HÆKLING FOR VIDEREKOMNE
Mandag 7.11. og mandag 21.11. 18-
21. Underviser: Rita Bager. Pris: 22 

euro + materiale. Tilmelding påkræ-
vet.
Medbring: Hæklenåle (max. størrelse 
nr. 5) og garn.

VIDEO
Tirsdag 8.11. og tirsdag 15.11.17-19. 
Underviser: Christian Prasno. Pris: 17 
euro + materiale. Tilmelding påkræ-
vet.
Har du lyst til at lave film? Vil du gerne 
lære hvordan eller bare blive lidt bed-
re? Hvis du kan omgås en computer, 
og måske har prøvet at lave simple 
film før, kan du deltage i kurset. Kurset 
omfatter en grundlæggende introduk-
tion i film-, lys- og klippeteorie, en lille 
praktisk opgave og en indføring i den 
tekniske side af videoredigering.
Tilmelding på 0461 150140 eller ak-
ti@sdu.de

Ferie og kurser
Videoproduktion er kun et af tilbuddene. (Foto: Akti)

[KONTAKT] Onsdag den 19. oktober 
kl. 19.30 er der koncert med Aarhus 
Pigekor i Ansgar Kirke, Åbenrågade 
25, Flensborg.
Koret hører til på Aarhus Musikskole 
og var oprindeligt blandet, men består 
siden 2002 af piger/ unge kvinder. Det 
er et kor med høj standard og en af 
de bærende søjler i det århusianske 
musikliv. De samarbejder med f.eks. 
Aarhus Symfoniorkester, Den Jyske 
Opera og Aarhus Jazzorchestra.
Aarhus Pigekor har rejst på flere kon-
tinenter og deltaget i udveksling med 
pigekor i andre lande.
Når koret kommer til Flensborg, er 
de på vej til et tre-dages samarbejde 
med Netherlands Female Youth Choir 
med en fælles koncert i Pieterskerk i 
Utrecht.
Koret har deltaget i adskillige inter-
nationale korkurrencer, vundet guld-

medalje i World Choir Games i Kina 
2006 og 1. priser i Choir of the World 
i Canada 2010, World Choir Games 
i Riga 2014 og Let the Peoples Sing i 
München 2015.
Koret ledes af en tidligere Duborg-stu-
dent, Helle Høyer Vedel. Begge hen-
des forældre, Hans Werner Hansen og 
Birgit Marie Hansen, var musiklærere 
på skolen.
Til koncerten i Ansgar Kirke optræder 
Aarhus Pigekor med et varieret pro-
gram af kirkelige og verdslige værker 
med vægt på nyere nordisk kormusik: 
Bo Holten og Per Skriver (Danmark), 
Knut Nystedt (Norge) og Einojuhani 
Rautavaara (Finland). Desuden danske 
sange og kirkelige værker af bl.a. Zol-
tan Kodaly og Maurice Duruflé.
Publikum vil opleve et elitekor i og 
med bevægelse.
Entré: 10 hhv. 8 euro.

Koncert: Aarhus Pigekor
Aarhus Pigekor.

[KONTAKT] Inge Kudsk, kollega og 
rengøringsassistent på Dansk Gene-
ralsekretariat på Flensborghus i over 
25 år, døde den 5. oktober 65 år 
gammel.
1. oktober var hendes officielle pen-
sionsdato, og efter at have plejet sin 
mand Bernd igennem årtier uden at 
kny og frem til dennes død for nogle 
måneder siden gik kollegerne ud fra 
som givet, at Inge skulle nyde sit otium 
med sin lille familie- og vennekreds, 
bl.a. datteren.
Men det otium var hende ikke forun-
dt. For blot ganske få uger siden fik 
hun konstateret kræft. Hun blev ind-
lagt, blev behandlet, selv om kræften 

hurtigt viste sig at være uhelbredelig. 
Og blev sendt hjem igen.
2. oktober blev hun indlagt på pleje-
hjem, og 5. oktober opgav hun kam-
pen mod sygdommen.
I går, onsdag blev hun stedt til den 
evige hvile på Møllekirkegården i 
Flensborg.
I SSF sørger vi over en kollega, der bag 
sit til tider skrappe ydre havde et stort 
hjerte, en forbilledlig og respektabel 
pligtfølelse - og en ydmyg humor.
Hende havde vi undt mange år endnu 
med et godt liv uden tunge forpligtel-
ser.
Æret være Inges minde.

Kollegaerne

Ved Inges død

Inge Kudsk †

[KONTAKT] Der ADS-Grenzfriedens-
bund, der Landesverband der Sinti 
und Roma und die Europa-Universität 
Flensburg laden ein zur Dialogver-
anstaltung »Die deutschen Sinti und 
Roma in Schleswig-Holstein - wer 
wir sind und was wir wollen« am 

Donnerstag, 27. 0ktober, 19 Uhr, Auf 
dem Campus 1, Erweiterungsbau (EB), 
Raum 160
Neben den Nordschleswigern in 
Dänemark, den Südschleswigern 
und den Nordfriesen, denen die letz-
ten drei Dialogveranstaltungen des 

ADS-Grenzfriedensbundes gewidmet 
waren, leben Angehörige einer weite-
ren, weniger bekannten, alteingesesse-
nen Minderheit in Schleswig-Holstein: 
Die deutschen Sinti und die deut-
schen Roma.

Wer sind die Sinti und Roma?

[KONTAKT] Humanitært Udvalgs og 
SSF Flensborg Amts efterårsfest for 
amtets ældre på Flensborghus sidst 
var igen en af årets rigtig gode arran-
gementer. 140 medlemmer deltog, 
og de kom så langt som fra Gelting i 
sydøst til Medelby i nordvest. Der blev 
hyggesnakket ved et flot kaffebord, 
sunget fællessang og afsluttet med 

tombola.
Medlemmerne fik som underhold-
ning en særlig koncertoplevelse, idet 
Jens Krause med sin store stemme i 
første halvdel fyldte salen med dele af 
sangcyklussen Die schöne Müllerin af 
Franz Schubert. Den anden del bestod 
af dejlige danske lieder fra centralbib-
liotekets gemmer, og afsluttende sang 

Jens to engelske sange fra musicalen 
Kiss me Kate. Det hele blev flot og 
imponerende akkompagneret af Peter 
Geilich på flygel.
SSF Flensborg Amt siger tak til med-
lemmerne for, at I kom og var med til 
at gøre dagen festlig: Vi glæder os til at 
se jer igen til næste år.

MH

Et godt arrangement
140 medlemmer nød efterårsfesten. (Foto: M. Hoop)

[KONTAKT] Viborgegnens Grænse-
forening havde i weekenden 1. og 2. 
oktober venskabsbesøg fra Bredsted.
Besøget indledtes i Viborg lørdag for-
middag foran domkirken med en for-
friskning, hvorefter turistguiden Børge 
Iversen viste gæsterne rundt i midtby-
en og fortalte om stedernes historie.
Efterfølgende samledes bestyrelsen 

med gæsterne i Latinerly ved domkir-
ken, hvor der blev serveret et varmt 
måltid mad. I de hyggelige omgivelser 
blev der ved det lange bord ivrigt 
debatteret mange emner, inden gæ-
sterne, efter et par timers forløb, blev 
fordelt til overnatning hos værterne.
Om søndagen var der arrangeret et 
besøg i Danmarks Cykelmuseum, 

Ålestrup, hvor museumsleder Agner 
Svenningsen levende berettede om 
de helt specielle cykler, hvoraf nogle 
havde tilhørt kongehuset. Museet er 
det eneste i Norden, der detaljeret be-
handler cyklernes tekniske udvikling.
Gæsterne var interesseret og lyttede 
intenst til foredraget.
Weekenden sluttede hos kasserer i 
Viborgegnens Grænseforening Karen 
Marie Ravn, hvor hendes mand agro-
nom Klaus Drivsholm havde stillet en 
herlig frokost klar til vore fire gæster og 
bestyrelsen. Her fik vi en god drøftelse 
om især det personlige møde mellem 
vore sydslesvigske venskabsforbindel-
ser og de lokale grænseforeninger.

Thorben Sparre,
sekretær, Viborgegnens GF

Venskabsbesøg fra Bredsted

Værter og gæster - f.v. Henry Bohm, 
formand for Bredsted SSF, hustruen 
Illona, Jeanette Huy, næstformand i 
Bredsted SSF, Thorben Sparre, Ole 
Wistrup, Birgit Iversen fra Viborgegnens 
GF, Reimer Stollberg fra Bredsted, Ka-
ren Marie Ravn og forrest Vibeke Sparre 
fra Viborgegnens GF. (Foto: privat)
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[KONTAKT] Lørdag den 8. oktober 
blev Vestkystkultur større og yngre. 
Større fordi der for første gang blev 
spillet i Sydtønder Amt, som nu 
er med sammen med de to andre 
SSF-amter på vestkysten.
Yngre fordi gennensnitsalderen både 
på scenen og i salen næppe tidligere 
har været så langt nede. I hvert fald 
ikke siden Ludwig Van spillede på 
Husumhus. 
Det var The Company fra Flensborg, 

der åbnede årest sæson.
Første sæt gik forholdsvis stille af sig. 
Numre hvor alle fem viste et behersket 
temperament og fik publikum til at 
lytte næsten andægtigt. 
Ikke mindst, da Jule Sösemann og 
Fabian Sawatzki gav soloer på sang og 
akustisk guitar, som de tydeligvis kan 
lidt mere på, end blot slå akkorder.
Efter pausen kom der mere knald på, 
betydeligt mere. De fik de unge fans, 
der stod fremme ved scenekanten til 

at danse, huje og hoppe op og ned i 
hæmningsløs begejstring. 
Et af højdepunkterne - der var nogle 
stykker - var, da Jule Sösemann hev 
lillebror Fjonn op på scenen og rocke 
med og synge med på et omkvæd. 
Næste Vestkystkultur er i Vesterland 
den 18. november, hvor Fjelding fra 
København spiller.

ph

Stille skønsang, ledsaget af flot fingerspil prægede første sæt. (Fotos: Peter Hansen) I andet sæt fyrede The Company 
den af. Hvis Fjonn Sösemann, når tid 
kommer, lægger lige så megen energi 
i musikken, som han gjorde i dansen i 
lørdags, skal han nok blive til noget.

Vestkystkultur blev yngre

[KONTAKT] 6. oktober samlede SSF 
Husum, spejderne og biblioteket igen 
folk til løvfaldsfejring på Husumhus og 
i Husum Danske Bibliotek. 
Der blev drukket kaffe, klippet og 
klistret. Fremstillet svampe i pap og 
kastaniedyr, man nød af en righoldig 
buffet, og SSFs kasserer Burkhard 
Klimm underholdt på sin guitar.
Men for børn og barnlige sjæle var 
højdepunktet, da spejderne inviterede 
til paintball-kamp i gården. Dog ikke 
med splatterkugler, men med strøm-
per fyldt med hvedemel. 
Det var et herligt griseri, og såvel as-
falten som deltagene var efterfølgende 
godt pudret ind. 

ph

Løvfaldsfest
med 
melkasteri

Hvedemel er sikkert lidt lettere at få af bagefter end følgerne af rigtige paint-balls. 
Men så længe, det står på, er det et herligt svineri. (Foto: Daniela Caspersen)

[KONTAKT] Når Søndergade/ Süder-
strasse i Kejtum er fyldt med parkere-
de biler på begge sider af vejen, plejer 
det at være tegn på aktivitet i Kejtum-
hallen. Er det tilmed 3. oktober, så er 
der igen loppemarked i hallen.
Sådan har man gjort i en del år, og 
folkene bag loppemarkedet har været 
særdeles heldige med at finde en dato, 

hvor alle alligevel gerne vil ud en tur – 
og der kom rigtig mange besøgende. 
Det var måske også sidste chance for 
at møde venner og bekendte, inden 
øens tre uger lange efterårsferie, hvor 
de fleste sildboere tager på et længere 
ferieophold sydpå.
Lykkedes det ikke at falde over det 
ultimative loppefund, så kunne man 

kaste sig over et stort udbud af hjem-
mebagte kager, kaffe og hotdogs.
Indtægterne fra salg af disse veder-
kvægelser udgør ikke så lille en del af 
overskuddet, som samlet er formålsbe-
stemt til det danske årsmøde 2017.

wj

Loppemarked i Kejtum

Der blev også tid til et kig i det sidste 
nummer af det lokale kirke-og for-
eningsblad. (Foto: privat)

[KONTAKT] Forfatteren Kristian Ditlev 
Jensen fortæller om sin seneste bog 
”Sydslesvig – steder og mennesker”, 
som udkom i september, torsdag den 
27. oktober kl. 16 på Flensborg Bibli-
otek.
Bogen er forfatterens personlige og 
underholdende beretning om steder 
og mennesker i området.
Historiker Klaus Tolstrup Petersen 
præsenterer andre gode og aktuelle 
bøger om Slesvig/ Sønderjylland, og 
bibliotekar Karl Fischer fortæller om 
nye romaner, som biblioteket netop 
har fået i hus.

HUSUM
Karl fortæller om nye bøger på Husum 
Bibliotek, Nystaden/ Neustadt 81, 
torsdag den 27. oktober kl. 11.
Fri entré.

Med Kr. Ditlev Jensen

[KONTAKT] Onsdag, 26. oktober kl. 
15 på Flensborg Bibliotek, Nørrega-
de/ Norderstr. 59 gælder det Michael 
Cunninghams »Timerne«.
I lighed med Virginia Woolfs „Mrs. 
Dalloway“ foregår handlingen over en 
enkelt dag og følger tre kvinders liv. 
Den ene er Virginia Woolf selv, som 
netop er begyndt på romanen om Cla-
rissa Dalloway, samtidig med at hun 
kæmper med sin egen snigende de-
pression. Den anden er en midaldren-

de new yorker, Clarissa Vaughan, som 
forbereder et selskab. Den tredje er en 
ung kvinde med en lille søn. Hun er 
optaget af at læse „Mrs. Dalloway“ og 
har svært med at finde sig selv i rollen 
som husmor, mor m.m. i efterkrigsti-
dens USA.
Først leveres et oplæg om temaerne 
i romanen, og derefter vises filmati-
seringen med bl.a. Julianne Moore, 
Meryl Streep og Nicole Kidman.

Læs bogen - se filmen

[KONTAKT] Danske Sømands- og 
Udlandskirker/ DSUKs kommende 
udlandsprovst Pia Sundbøll afløser 
ved årsskiftet generalsekretær Mar-
gith Pedersen som øverste leder for 
organisationens videre arbejde. Ud-
landsprovstens fornemste opgave er 
at lede og støtte alle udsendte præster 
og øvrige medarbejdere både admini-
strativt og gejstligt. Udlandsprovsten er 
øverste leder af DSUK-sekretariatet på 
Frederiksberg.
Pia Sundbøll bor på Amager og arbej-
der pt. som hospitalspræst på Hvidov-
re Hospital. 2008-2012 har hun været 
udsendt for DSUK som præst i Luxem-
bourg. Hun har en lang og mange-fa-
cetteret erfaring som præst og som te-
ologisk udviklingschef på Diakonisse-
stiftelsen i København. Derudover har 
Pia flere faglige efteruddannelser, bl.a. 
som supervisor, en diplomuddannelse 
i psykologi og en akademiuddannelse 
i ledelse.
Pia Sundbøll ser frem til den nye rolle: 
”Jeg glæder mig til at være med til at 
fastholde DSUK og Sydslesvig som 
gode arbejdspladser for de udsendte 
og deres familier, fastholde kirkerne 
som naturlige rammer for samvær og 
netværksdannelse. Og – jeg glæder 
mig til at være med til at udbygge den 

gensidige inspiration mellem menighe-
derne og præsterne og udvikle organi-
sationen i takt med globaliseringen og 
de særbehov, der måtte opstå rundt 
om i verden.”
DSUK varetager den kirkelige betje-
ning af danskere i udlandet. Fra sekre-
tariatet ansættes og udsendes præster 
og øvrige medarbejdere for nydannel-
se og opretholdelse af danske kirker og 
menigheder over hele verden. DSUK 
er desuden bindeled mellem Folkekir-
ken og Dansk Kirke i Sydslesvig.
DSUK har pt. en tilstedeværelse 53 
steder i verden, spændende fra det 
nyeste tiltag for danskere i Dubai til 
danske 3. generationsefterkommere i 
Argentina og Canada.
DSUKs udsendte arbejder for forskel-
ligrettede danske kolonier, der, udover 
førnævnte, tæller det danske mindretal 
i Sydslesvig, forretningsfolk i verdens 
hovedstæder og søfarende under 
dansk flag. Herudover udfører DSUK 
en særlig indsats rettet mod unge 
danskere, der studerer, arbejder eller 
rejser i udlandet.
En væsentlig opgave for alle målgrup-
per er, udover den kirkelige betjening, 
den netværksdannende indsats, som 
giver danskere udenfor landets græn-
ser et fælles kulturelt ståsted.

Ny udlandsprovst
Pia Sundbøll. (Foto: Anne Meldgaard/ DSUK)
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HOLTENÅ

Krudtkuglernes vinderplakat.

Lotta Petersens vinderplakat.

De vandt konkurrencen
[KONTAKT] For at der kommer rigtigt 
mange fra de danske foreninger og  
institutioner i Egernførde og omegn til 
det store lanterneoptog gennem byen 
fredag den 4. november kl. 18  fra 
Medborgerhuset - ad en ny og mere 
synlig rute, har SSF Egernførde atter 
lavet en plakatkonkurrence for hhv. 
skole- og børnehavebørn.
Skoleplakat-konkurrencen blev vundet 
af Lotta Petersen fra 5. klasse på Jes 
Kruse-Skolen.
Vinderne af børnehaveplakat-konkur-
rencen var Krudtkuglerne fra Borreby 

Børnehave.
Efter lanterneoptoget 4. november 
med alt hvad der bimler og bamler 
omkring Borreby Børnehave, Egernfør-
de Børnehave, SSW og SSF Egernfør-
de, SSFs ældreklub, IF og UF Egernfør-
de, Jes Kruse-Skolen og menigheden, 
fritidshjemmet og Aktive Kvinder og 
sidst men ikke mindst Risby Danske 
Skole er der kaffe, vafler, pølser og 
diverse drikkevarer på skolen.
Plakaterne kommer til at hænge alle 
steder, hvor danske sydslesvigere mø-
des i og omkring Egernførde.

Vinderne: Lotta og Krudtkuglerne. (Foto: privat)

[KONTAKT] 5. oktober var der recep-
tion for kultur- og kirkeminister Bertel 
Haarder i Thorvaldsens Museum i 
København i anledning af, at han nu 
er den minister, der har siddet længst 
i en ministerstol siden parlamentaris-
mens indførelse i Danmark i 1901: I 
alt 7.853 dage, hvilket svarer til 21,5 
år. 
Sydslesvig var repræsenteret bl.a. ved 
SSFs formand Jon Hardon Hansen.

Mange var kommet for at hylde ministeren - også fra Sydslesvig. (Fotos: privat)

Statsminister Lars Løkke Rasmussen og 
kultur- og kirkeminister Bertel Haarder 
i museets gård. 

Tillykke
også fra
Sydslesvig

[KONTAKT] En spøgende hertug, 
en vandrende konge og en flyvende 
kejser - gode historier fra Sønderborg 
Slot; sådan lød overskriften på de go-
de historier, som museumsinspektør 
Rene Rasmussen havde med sig til 
Holtenå forsamlingshus sidst.
René Rasmussens historiske fortællin-
ger krydret med en god portion dansk 
humor og egne oplevelser i en årræk-
ke som museumsinspektør gjorde fore-
draget ikke kun historisk interessant 
men også underholdende.
Heldigt at bestyrelsen igen har en afta-
le med Rasmussen om en rundvisning 
på slottet, når SSF Holtenå sammen 
med byen Kiel arrangerer en bustur til 
Sønderborg den 5. november. Der er 
ledige pladser i bussen, og turen koster 
15 euro.
Kontakt og tilmelding: SSF Holtenå, 
tlf. 0431-362 941, eller næstformand 
Mette Salomo, tlf. 0431-323 708.

ds

Gode 
historier
fra 
Sønderborg

Inspektør René Rasmussen tager imod 
5. november i Sønderborg. (Foto: pri-
vat)

[KONTAKT] Der er lagt op til en spæn-
dende og medrivende aften, når den 
kendte tv-mand Søren Ryge gæster 
Medborgerhuset i Egernførde onsdag 
den 9. november kl. 19.30 og fortæl-
ler om sine mange oplevelser og de 
spændende mennesker, han har mødt 
og lavet tv-programmer med igennem 
30 år.
Foredraget er benævnt De skæve 
eksistenser og handler om ganske al-
mindelige danskere, der har eller er en 

god historie. Det kan være Bette Anna 
fra Randers eller ostehandleren fra 
Skagen. Og for en ordens skyld - An-
ders og Julius vil ikke blive glemt.
Billetterne koster 9 euro for medlem-
mer og 13 euro for ikke-medlemmer 
inkl. kaffebord.
Er man 4, som ønsker at opleve Søren 
Ryge sammen, så giver amtet den 4. 
billet gratis.
Billetsalg på sekretariaterne, tlf. 
04351-2527 og 04331-4388 077.

Søren Ryge 
på tæt hold
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