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Ny service
[KONTAKT] SSF (og SSW) lægger op til en ny med-
lemsservice.

Ny dato
[KONTAKT] SSF Gottorp amt flytter sit nytårsstævne.

Nyt mærke
[KONTAKT] Spejdere hverver nye spejdere med et 
klistermærke.

Nyt samarbejde
[KONTAKT] Grænseforeningen, SSF og BDN synlig-
gør mindretallene på kæmpe spejderlejr.

[KONTAKT] Med denne sidste 
udgave af KONTAKT i 2016 er 
julefreden så småt ved at sænke 
sig over by og land efter endnu 
et interessant og afvekslende for-
enings- og arbejdsår. 2016 er ved 
at rinde ud.
Internt i foreningen er forenings-
udviklingen sat på skinner. Efter 
drøftelser på landsmødet og i ho-
vedstyrelsen er det nu op til amter 
og især distrikter om at melde 
tilbage, hvad de vil med vor hæ-
derkronede forening, og hvordan 
de ser dens fremtid.
I det danske mindretal bærer sam-
arbejdet organisationerne imellem 
præg af noget, andre efter en 
række ret så hektiske år vil kunne 
betegne som harmonisk. Større 
åbenhed om interne forhold, der 
dog i sidste ende påvirker helhe-
den, er ved at vinde indpas, selv 
om der endnu er plads til lidt me-
re af slagsen.
Samarbejdet med grænselands-
organisationer i Danmark, især 
Grænseforeningen, er fortrinligt og 
tillidsfuldt i alle henseender; især 
også omkring Folketings-turen, 
Folkemødet på Bornholm og de 
Historiske Dage. Det er vort håb, 
at venskabsarbejdet lokalt også ud-
vikler sig positivt.
Også vor nye Sydslesvig-vandreud-
stilling kan bidrage her.
Samarbejdet med de andre 
nationale mindretal i Tyskland 
kører solidt, og sammen er det 
lykkedes at få det politiske Berlin 
i tale. En mindretalspolitisk debat 
i forbundsdagen, udnævnelsen af 
mindretalspolitiske ordførere i for-
bundsdagsgrupperne og et samar-
bejde med forbundscentralen for 

politiksk (ud)dannelse lover godt.
Mens samarbejdet med Europarå-
dets eksperter på mindretalsom-
rådet kører på skinner, kniber det 
med at få bevidstgjort EU-Kom-
missionen om sit mindretalspoli-
tiske ansvar. Europa-Parlamentet 
er på vej, og fagfolk omkring 
Europa-Domstolen har antydet en 
positiv domsafsigelse vedr. Mino-
rity SafePack-initiativet, som Kom-
missionen ikke bakkede op, fordi 
mindretal ikke er dens bord.
Sammen med vennerne fra flertal 
og mindretal i DialogForumNor-
den og mindretalsunionen FUEN 
er der rigeligt at tage fat i endnu.
Heldigvis ser det langt lysere ud, 
hvad vore relationer til det politi-
ske Danmark og forholdene i del-
staten Slesvig-Holsten angår.
Højdepunktet for mindretallets 
selvforståelse som Danmarks kul-
turpolitiske partner var nok vores 
aktive medvirken ved tilblivelsen 
af daværende kulturminister Ber-
tel Haarders Danmarkskanon, 
idet SSF, biblioteket og vor avis 
som arrangør af Kulturministeriets 
ofiicielle debatmøder i Slesvig og 
Flensborg sammen med alminde-
lige danske sydslesvigere leverede 
varen. Og at det blev anerkendt.
100-året for Genforeningen og det 
danske mindretals organisatoriske 
fødsel lurer lige om hjørnet, og i 
2020 må forholdene gerne være 
så optimale som aldrig før.
Lad os sammen tage fat i 2017, 
hvor vi slap i år.
Glædelig jul og godt nytår ønskes 
medlemmer, samarbejdspartnere 
og forretningsforbindelser!

SYDSLESVIGSK FORENING

Glædelig jul

KOSCHYK I KØBENHAVN

[KONTAKT] SSWs landsstyrelse og 
SSWs landdagsgruppe har besluttet, 
at partiets landssekretariat i Flens-
borg pr. 1. januar flyttes fra lokalerne 
på Skibbroen/ Schiffbrücke 42 til 
SSW-landdagsgruppens lokaler i Flens-
borghus-hovedbygningen i Nørregade/ 
Norderstrasse 76.

Udover at det på sigt giver en økono-
misk gevinst for begge parter at flytte 
sammen, sikrer flytningen et tættere 
samarbejde mellem landssekretariatet 
og landdagsgruppen samt presseafde-
lingen, hvilket især er formålstjenligt i 
valgkamp-øjemed.
Flytningen indebærer også en bedre 

servicering af gæster og større fleksibil-
tet i ferietiden.
Telefonnumre og mailadresser ændres 
ikke.
På grund af flytningen holder lands-
sekretariatet lukket mandag den 19. 
december.

Landssekretariatet flytter

[KONTAKT] Når forbundsregeringens 
mindretalskommitterede med rang af 
viceminister, forbundsdagsmedlem 
Hartmut Koschyk (CSU) gæster det 
politiske København i dagene 14.-16. 
december er det for at belyse hhv. 
få belyst de dansk-tyske relationer 
på især det erhvervs- og det mindre-
talspolitiske område, høre mere om 
Danmarks nye Tysklandsstrategi og det 
danske parlamentariske system.
Besøget er formidlet af og tilrettelagt 
af det danske mindretals kulturorgani-
sation Sydslesvigsk Forenings informa-
tionskontor på Christiansborg, hvorfor 
både det danske mindretal i Sydslesvig 
og det tyske mindretal i Sønderjylland 
er involveret i programmet.
Danmarks Tysklandsstrategi er et 
emne, Koschyk stiftede mere bekendt-
skab med på møder med Tysklands 
ambassadør i Danmark, Claus Robert 
Krumrei i går, og direktør Reiner Perau 
fra det Dansk-Tyske Handelskammer i 
København her til morgen.

Mindretalspolitikken i Danmark, 
Tyskland og EU, 100-året for folke-
afstemningen i 1920 og Danmarks 
Tysklandsstrategi er emnet på et mø-
de med departementschef Christian 
Kettel Thomsen i Statsministeriet til 
formiddag.
På et møde med Folketingets formand 
Pia Kjærsgaard og efterfølgende med 
andre medlemmer af Folketinget i 
eftermiddag drøftes de gode relationer 
og mindretallene i det dansk-tyske 
grænseland, det gode naboskab hen 
over grænsen og samarbejdet mellem 
nationerne i Europa. Også det danske 
parlamentariske system med det sam-
arbejdende folkestyre præsenteres for 
den tyske gæst.
I besøgsprogrammet indgår desuden 
et besøg hos Grænseforeningen i Kø-
benhavn og det tyske mindretals kolle-
gium af 1961 i Hellerup i morgen.

Forbundsregeringen vil vide mere om 
den danske Tysklandsstrategi og 
mindretalspolitik

Hartmut Koschyk.

[KONTAKT] På søndag indsætter 
provst Viggo Jacobsen en ny præst for 
de danske menigheder i Aventoft og 
Bredsted: Trine Savannah Parbo kom-
mer fra en stilling i Tinglev.
»Det har været en stor opmuntring, at 
der har været så gode ansøgere til de 
fem stillinger, hvor der har været præ-
steskift i år«, fortæller provsten. »Det 
har også været enormt livsbekræften-
de, at menighedsrådene i den grad 

har lagt sig i selen for, at processen 
frem mod indstillingen til Danske Sø-
mands- og Udlandskirker af ny præst, 
skulle være så konstruktiv som mulig« 
fortsætter han.
Der har været præsteskift i Flensborg 
Nord, hvor Christina Frøkjær har over-
taget sognepræstestillingen efter 
Preben K. Mogensen, der har overta-
get stillingen som projektpræst med 
fortsat tilknytning til Flensborg Nord. 

Niels Henrik Olesen har overtaget stil-
lingen som sognepræst i Slesvig.
Theresia Treschow-Kühl er begyndt 
som sognepræst i Ugle Herred, og nu 
fra midten af december tager så Trine 
Savannah Parbo fat i Aventoft og Bred-
sted.
Der er indsættelsesgudstjeneste i 
Aventoft kl 10 og i Bredsted kl. 15.

Ny præst indsættes

[KONTAKT] SSF Slesvig inviterer til gløgg og julerock torsdag den 22. 
december kl. 18 på Slesvighus med bandet Ludwigfun. Der er gratis 
entre; gløgg og pølser kan købes til rimelige priser.

Førjul med
Ludwigfun



16.
Ansgar Kirke Flensborg: Gospel-julekoncert med Northern Gospellight og Band kl. 19.30
SSF Flensborg by, Dansk Centralbibliotek og SdU: Juletræsfest på Flensborg Bibliotek kl. 15
Flensborg SSF-distrikt Engelsby: Advent for hele familien i Engelsbycentret kl. 15-17.30
SSF-distrikt Munkbrarup-Ves: Fremstilling af marcipan i Oksbøl Forsamlingshus kl. 17
SSF-distrikt Rendsborg by og menigheden: Bogbuscafé i Ejderhuset kl. 14.30-16
SSF-distrikt Mårkær: Advent i mødelokalet i børnehaven kl. 19.30
17.
Helligåndskirken Flensborg: Koncert med Hans Köster og Stephan Krueger kl. 16
SdU: Indefodboldturnering med finalerunde for drenge A, miniput A og lilleput i Træningshallen, Slesvig 
Det Lille Teater Flensborg: ”Mit livs eventyr” i Hjemmet, Mariegade 20 kl. 16
SSF og SdU: Jazz på Flensborghus med Schack, Lund, Ramsbøl, Olsen kl. 20
SSF-distrikt Vanderup/Jørl: Julefrokost på skolen kl. 18.30
Slesvig Ansgar menighed og biblioteket: Jul med Dolas Dukketeater, juleklip og godter i Ansgarhuset kl. 11-13
19.
SSF-distrikt: St. Peter-Ording: Højtlæseaften på Klitskolen kl. 19.30-21
20.
SSF-distrikt Lyksborg: Risengrød og andet godt på skolen kl. 15.30 og 17 
21.
SdU: Badminton-ungdomsstævne for U9 D, U11, U13 og U15 B, C og D samt U17/U19 B og C på A.P. Møller Skolen, Slesvig
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
Slesvig Seniorklub: Jul med ”Mojn-Moin” i Ansgarsalen kl. 14.30-16.30 
22.
Aktivitetshuset: Julerock i Volksbad Flensborg
SSF- og SSW-distrikt Store Solt: Bogbus ved Møllebro Forsamlingshus kl. 15
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
SSF Slesvig: Glögg & julerock på Slesvighus kl. 18
28.
SSF-distrikt Egernførde: Juletræsfest i Medborgerhuset kl. 14.30
SSF-distrikt Bøglund: Senioreftermiddag i forsamlingshuset kl. 14.30
Slesvig Seniorklub: Spil i Ansgarsalen kl. 14
31.
Slesvig Seniorklub: Nytårsaften-sammenkomst med spisning og hygge i Ansgarsalen kl. 18
4.
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
5.
SSF: Mungo Park opfører ”H. C. Andersens samlede eventyr” på Flensborg Teater kl. 20
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
6.
SSF-distrikt Dannevirke: 70 års jubilæum i Hærvejshuset, Skovby kl. 19.30
7.
Valsbøl pastorat: Onsdagskaffe i Valsbølhus kl. 15-17
8.
SdU: Indefodboldturnering for dame senior, herre senior A og B, ung senior og herre junior i Idrætshallen, Flensborg 
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad i Spætteklubben kl. 9.30
Flensborg SSF-distrikt Tarup: Nytårsvandring fra Taruphus kl. 11
Flensborg SSF-distrikt Sporskifte: Nytårsvandring fra Det Danske Hus kl. 14
SSF-distrikt Rendsborg: Nytårsbrunch for hele familien i Ejderhuset kl. 11
9.
Harreslev ældreklub: Klubstart efter jul på skolen kl. 14.30
De danske foreninger i Store Vi: Fælles bestyrelsesmøde i skolens forhal kl. 19.30
10.
Flensborg-Biffen: ”Flaskepost fra P”  på Flensborghus kl. 19.30
De danske menigheder i Flensborg og Omegn: Flensborg-menighedernes Helligtrekongersmøde med foredrag ved provst Peter Birch om ”Til 
kamp for Folkekirken”, Stuhrs Allé 17 kl. 19.30
Lyksborg Kvindeforening: Møde på skolen kl. 15.30
Vanderup UF: Ungdoms-generalforsamling på skolen kl. 16
De danske foreninger i Tønning: Uffes Kaffebar på Uffe-Skolen kl. 15-17
11.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Hygge med Erika og Ilonka i Spætteklubben kl. 14.30
Valsbøl pastorat: Onsdagskaffe med foredrag ved Tjalf Behnert om hans rejse til Japan, på Valsbølhus kl. 15-17
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
SSF-distrikt Rendsborg: Filmaften - ”En chance til” i den danske kirke kl. 19.30
SSF-distrikt Mårkær: Spilleaften i mødelokalet i børnehaven kl. 19
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
12.
Det Lille Teater Flensborg: ”Mit livs eventyr” i Hjemmet, Mariegade 20 kl. 19
SSF og SdU: Jazz på Flensborghus med Marilyn Mazur Special 4 på Flensborghus kl. 20
Harreslev Kvindeforening: Hygge i kirkens konfirmandstue kl. 19
Torsdagsklubben Mårkær: Møde hos Gertrud Jochimsen kl. 15
SSF Gottorp amt: Slesvighus-Biografen viser ”Flaskepost fra P” kl. 19.30
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
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[KONTAKT] Med denne udgave af 
SSFs medlemssider KONTAKT siger 
sidernes redaktør, undertegnende 
pressesekretær i SSF, farvel og tak efter 
mere end 25 år i SSFs og mere end 45 
år i mindretallets tjeneste.
Det har alle årene været interessant, 
som regel fornøjeligt, til tider kræven-
de at samarbejde med medlemmer 
og organisationer i og udenfor det 
sydslesvigske, med mediefolk fra nord 
og syd, øst og vest, og med alle de, der 
vidste noget, vidste meget - og intet 

vidste om mindretallet.
Min efterfølger Klaus Stausbøl ønsker 
jeg, at mindretallet - og alle de andre 
her hos os - tager åbent og venligt 
imod ham, at han vil få samme glæde 
ved arbejdet og få samme respektfulde 
og , ja, venskabelige, for ikke at sige 
ret så kærlige forhold til sine læsere og 
stofleverandører, som jeg mener, jeg 
havde.
På gensyn ude omkring, glædelig jul 
og godt nytår - og de bedste ønsker.

Bernd Engelbrecht

NB.
Næste KONTAKT er planlagt til 12. 
januar.
SSFs kommunikationschef Klaus Staus-
bøl har mailadressen klaus@syfo.de 
men læser først sine mails fra tiltræ-
delsen 2. januar. Presseafdelingens 
adresse er uændret Dansk Generalse-
kretariats i Flensborg og telefonnum-
mer 0461 14408 120/122 hhv. 0172 
411 6514. Og Jette Hanisch er der 
uændret også...

Farvel og tak

[KONTAKT] Det er blevet en god 
tradition, at Slesvigsk Kreditforening i 
juletiden prøver at hjælpe, når offent-
lige midler ikke slår til eller ikke står til 
rådighed.
Derfor har medarbejdere, direktion 
og tilsynsråd også i år givet afkald på 
julegaver mod i stedet at hjælpe, hvor 
det er tiltrængt.
Hjemmeplejen hos Dansk Sundheds-
tjeneste for Sydslesvig har længe øn-
sket at anskaffe spil m.m. til behand-
ling af demente. Men offentlige midler 
slår ikke til. Og det er nødvendigt 
med flere sæt, som deponeres rundt 
omkring.

Hjælpende 
hånd

Fra Slesvigsk Kreditforenings checkoverrækkelse på Dansk Sundhedstjeneste i 
Flensborg - f.v. direktør Andree Paulien, ledende sygeplejerske Kerstin Reich, vice-
leder af hjemmeplejen Elsbeth Ketelsen og tilsynsrådsformand Hans Uwe Harck. 
(Foto: privat)

[KONTAKT] Frem til 8. januar er der 
planlagt følgende gudstjenester:

SØNDAG, 18. DECEMBER
4.s.i advent (Joh.1, 19-28):
Aventoft, 10, indsættelse, Jacobsen/ Parbo
Bredsted, 15, indsættelse, Jacobsen/ Parbo
Egernførde, 10, Mønsted
FL Ansgar Kirke, 10, Frøkjær
FL Helligåndskirken, 10, Mogensen
FL Sct. Hans, 10, Dal
FL Sct. Jørgen, 10, Dal, fælles i SH
Harreslev, 11.30, Frøkjær
Jaruplund, 10, Treschow-Kühl
Lyksborg, 10, Fønsbo
Læk, 11, Knudsen
Rendsborg, 19, Brask
SL Ansgar, 19, 
Tønning, 11, Jørgensen

TORSDAG, 15. DECEMBER
Harreslev, 9.30, Böll, børnehave
Harreslev, 19,Böll, luciagudstj.

FREDAG, 16. DECEMBER
FL Ansgar Kirke, 10, Frøkjær, børneha-
verne
Husum, 11, Vogel, børnehaverne

MANDAG, 19. DECEMBER
FL Nikolaikirken, 18, dansk/tysk
Husum, 8, Vogel, skolen
Husum, 9, Vogel, skolen

TIRSDAG, 20. DECEMBER
Frederiksstad, 9.30, Vogel, børnehaverne
Sdr. Brarup, 10, Steen, børnehaverne
Vesterland, 18, Hansen
Kappel, Nicolai Kirche, 9, Korsgaard, sko-
le/børnehave

ONSDAG, 21. DECEMBER
Egernførde, 10, Mønsted, børnehaverne
FL Helligåndskirken, 8.30, Ørsted, sko-
lerne
Frederiksstad, 9, Vogel, skolen
Frederiksstad, 10, Vogel, skolen
Satrup, 10.30, Steen, skolen/børnehaven
Valsbølhus, 17, Rønnow, skolen

LØRDAG, 24. DECEMBER
juleaften, (Luk. 2, 1-14 eller Matt. 1, 18-
25)
Adelby Kirke, 13.30, Dal
Aventoft Kirke, 13.30, Parbo
Bredsted, 16, Parbo
Egernførde, 16, Mønsted
FL Ansgar Kirke, 16, Frøkjær
FL Ansgar Kirke, 23.30, Frøkjær
FL Helligåndskirken, 15.30, Ørsted
FL Helligåndskirken, 17, Ørsted
FL Sct. Hans, 16, Dal
FL Sct. Jørgen, 16, Egeris
FL Sporskifte, 15, Hougesen
Frederiksstad, 17, Vogel
Freienwill kirke, 16, Fønsbo
Garding, 15, Jørgensen
Gelting, 16, Korsgaard
Hanved, 15, Böll
Harreslev, 17, Böll
Husum, 15, Vogel
Jaruplund, 16.30, Treschow-Kühl
Kappel, 15, Korsgaard
Ladelund, 14, Knudsen
Lyksborg , 14, Fønsbo
Læk, 16.30, Knudsen
Medelby Skole, 14, Rønnow
Rendsborg , 14, Brask
Rendsborg, 16, Brask
Skovby, 15
Skovlund Forsamlingshus, 16.30, Rønnow
SL Ansgar, 15, børnegudstj.
SL Ansgar, 16.30
Strukstrup, 13.30, Steen
Sønder Brarup, 15, Steen
Tarp, 15, Treschow-Kühl
Tinningsted, 15.15, Knudsen
Tønning, 16.30, Jørgensen
Valsbølhus, 15.15, Rønnow
Kulturhuset i List, 14.30, Hansen
Vesterland Skt. Niels, 16.30, Hansen

TORSDAG, 22. DECEMBER
Bredsted, 10, Parbo, skolen
Egernførde, Sankt Nikolaj, 10, Mønsted, 
skolerne
Harreslev, 8.30, Böll, skolen/børnehaven
Jernved Skole, 11.30, Mønsted
FL Ansgar Kirke, 8.30, Frøkjær, Cornelius 
Hansen-Skolen
FL Ansgar Kirke, 10.45, Frøkjær, Kobber-

mølle skole/børnehave
St. Jürgen Kirche, 8.30, Egeris, Jens Jes-
sen-Skolen
Lyksborg, 10.15, Fønsbo, skolen
Lyksborg, 17, Fønsbo, familiegudstj./ fæl-
lesspisn.
Sdr. Brarup, 8.15, Steen, skolen
Sdr. Brarup, 9, Steen, skolen
Sdr. Brarup, 10, Steen, skolen
Medelby Skole, 8.15, Rønnow, skolen
Store Vi, 10, Rønnow, skolen
Tarp, 9, Treschow-Kühl, skolen
Tarp, 10, Treschow-Kühl, børnehaven
Jaruplund, 11, Treschow-Kühl, børneha-
ven/skolen
Vesterland, Skt. Niels, 10.30, Hansen, 
skolen

SØNDAG, 25. DECEMBER
juledag, Luk. 2, 1-14 
Dedsbøl Apostelkirke, 10, Parbo
FL Ansgar Kirke, 10, Frøkjær
FL Helligåndskirken, 10, Jacobsen
FL Sct. Hans, 10, Dal
FL Sct. Jørgen, 10, Egeris
FL Sporskifte, 10, Hougesen
Harreslev, 11.30, Rønnow
Holtenå, 10.30, Mønsted
Lyksborg, 10, Fønsbo
Rendsborg , 11.30, Brask
SL Ansgar, 11, Musikgt. m. Tim Teschner
Store Vi kirke, 10, Rønnow
Vanderup, 10, Treschow-Kühl

MANDAG, 26. DECEMBER
2. juledag, Matt. 23, 34-39 
Egernførde, 10, Mønsted
FL Ansgar Kirke, 10, Mogensen/Touche 
økumenisk
FL Helligåndskirken, 10, Ørsted
FL Sct. Hans, 17, Dal
Ravnkær, 10, Korsgaard
SL Ansgar, 10,
Tønning, 11, Jørgensen
Vesterland, 10.30, Hansen

LØRDAG, 31. DECEMBER
nytårsaften
Egernførde, 14, Mønsted
FL Ansgar Kirke, 23.30, Mogensen
FL Sporskifte, 15, Hougesen
Frederiksstad, 16.30, Vogel
Gelting, 14, Korsgaard
Harreslev, 16, Böll
Husum, 14, Vogel
Rendsborg, 16, Brask
Satrup, 14, Steen
SL Ansgar,15
Valsbølhus, 14, Rønnow
Vesterland, 19, Hansen, dansk-tysk

SØNDAG, 1. JANUAR
nytårsdag, Luk. 2, 21
FL Ansgar Kirke, 14, Frøkjær
FL Helligåndskirken, 11, Jacobsen
FL Sct. Hans, 11, Dal
FL Sct. Jørgen, 11, Egeris
Lyksborg , 10, Mogensen
Læk, 16, Knudsen/Parbo
Tarp, 16, Treschow-Kühl
Tønning, 16, Jørgensen

SØNDAG, 8. JANUAR,
Helligtrekonger, Luk. 2, 41-52 el. Mark. 
10, 13-16 
Arnæs, 10, Korsgaard
Dedsbøl Apostelkirke, 10, Parbo
Egernførde, 10, Mønsted
FL Ansgar Kirke, 10, Frøkjær
FL Helligåndskirken, 10, Ørsted
FL Kobbermølle, 14, Frøkjær
FL Taruphus, 11, Dal
FL Sct. Jørgen, 10, Egeris
Harreslev, 11.30, Böll
Hatsted, 14, Vogel
Husum, 11, Vogel
Lyksborg , 10, Fønsbo
Læk, 10, Knudsen, nytårsmarch
Medelby kirke, 9.30, Rønnow, dansk-tysk
Rendsborg , 11.30, Brask
SL Ansgar, 10
Strukstrup, 11.30, Steen
Tønning , 11, Jørgensen
Vesterland, 10.30, Hansen

FREDAG, 6. JANUAR
Frederiksstad, 17, Vogel

ONSDAG, 11. JANUAR
Seeth, 19, Vogel

Dansk gudstjeneste
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FLENSBORG TEATER

RENDSBORG

EGERNFØRDE

HELLIGÅNDSKIRKEN

Lilian og Jens fra Horsens GF.

En dejlig runde. (Fotos: privat)

Julefrokost med
venskabsbeøg
[KONTAKT] Det var første gang, at 
SSF Silds Aktiv-Café ikke selv stod for 
madlavningen omkring en julefrokost. 
I stedet var 13 muntre aktivister taget 
på en julefrokost-udflugt til Middelfart.
Kørende i private biler startede dagen 
med morgenmad ombord på Rømø-
Sild-færgen. Nået frem til Middelfart, 
hvor folk indledningsvis brugte tiden 
på egen hånd, mødtes man på hotel-
let, hvor også Lilian og Jens Nørgaard, 
Sild-kredsens venner fra Horsens 
Grænseforening, mødte op for at til-
bringe weekenden sammen med dem.
18:30 var der dækket et fint bord, 
separat i baren, med tag-selv-julefro-
kostbord, flot for øjne og gane. Med 
i prisen var drikkevarer til kl. 21 samt 
kaffe og softis døgnet rundt.
Efter maden var der traditionen tro spil 
på bordet. Og en lille svingom blev 
det også til.
En hyggelig aften med latter og nær-
vær sammen med vennerne nordfra.
Efter en god morgenmad dagen derpå 

tog alle til Harritslevgård Slot, hvor der 
var juleudstilling, og æbleskiver og kaf-
fe i det gamle slotskøkken.
På vej hjem smuttede sildringene forbi 
Ribe for at få fat i nogle danske jule-
godter.
Tusind tak til alle, der var med til at 
gøre udflugten til en dejlig oplevelse.
En særlig tak til Lilian og Jens, fordi de 
mødte op. Aktivisterne nyder at være 
sammen med jer.

Peter Petersen

[KONTAKT] Så står de danske for-
eninger og institutioner på Sild atter 
med deres punchbod ved Wilhelmine 
i gågaden i Vesterland. I år dog kun 
onsdag, torsdag og fredag mellem jul 
og nytår klokken 11-20. Salget før jul 
gik i de sidste år noget slæbende – 
flertallet af gæster f.eks. kommer først 
til øen lige efter jul. Ved at reducere 
og samle åbningsdagene, slipper man 
også for det arbejdsintensive byggen 
op og ned af punchboden hele to 
gange.
Overskuddet går til ”Lebenshilfe Sylt” 
og til Vesterland UI.

Der er brug for stærke mænd til at 
bygge punchboden op og fjerne den 
igen. Desuden skal der mænd og kvin-
der til at bage æbleskiver, lave hotdogs 
og sælge gløgg.
Frivillige hjælpere bedes melde sig hos 
Peter Petersen, der citeres for disse 
bemærkninger: ”Kom og vær med til 
et traditionelt arrangement til et godt 
formål. Jeg kan love jer, at det er en 
sjov og spændende opgave. Henven-
delser og nærmere info hos mig på 
tlf. 449474 eller mail petermatjes@
hotmail.com.

wj

Punchbod mellem
jul og nytår

Efter jul får den tykke Wilhelmine igen selskab af mindretallets punchbod. (Foto: 
Walter Johannsen)

[KONTAKT] SSF og SSW får i starten 
af 2017 ny foreningssoftware, oplyser 
Dansk Generalsekretariats centralkar-
totek og IT-afdeling.
Serviceringen af medlemmer og di-
strikter kan derfor i januar være ind-
skrænket.
Den nye software gør det muligt at 
sende foreningspost ud via mail. For 
miljøets og økonomiens skyld vil SSF 

fra februar 2017 tilbyde medlemmer 
og distrikter den mulighed.
Ønsker man at modtage mails med 
indbydelser osv. i stedet for pr. brev-
post, bedes man oplyse sin mailadres-
se til ck@syfo.de hhv. info@ssw.de.

Fornyelse skal der til

[KONTAKT] Både børn, mødre og 
bedstemødre så ud til at få en dag 
ud af det, da SSF i Hatsted den 12. 
december indbød børnene til at lave 
marcipankonfekt. Arrangementet var 
godt besøgt.
Der blev trillet kugler, overtrukket 
med chokolade og pyntet med nød-

der, så det hele lignede en konditor-
konkurrence. 
Fingrene blev dejligt snaskede, men 
hvad gør det. Så smager det bare eks-
tra-dejligt at sutte på dem. 

ph

Børnene boltrede sig
i konfektens verden

Hatsted har fat i de kommende generationer. (Foto: Peter Hansen)

[KONTAKT] Torsdag den 5. januar kl. 
20 på Flensborg teater leverer Mungo 
Park - indbudt af SSF - en hæsblæsen-
de tour de force gennem efterladen-
skaberne fra Danmarks store digters, 
H.C. Andersens 156 eventyr. På 100 
minutter leverer tre skuespillere varen 
med »H.C. Andersens Samlede Even-
tyr«.
På sit dødsleje indser H.C. Andersen, 
at han udelukkende vil blive husket for 
sine eventyr. Ikke romanerne, digtene 
eller skuespillene. Ikke papirklippene, 
rejseskildringerne eller julehjerterne. 
Kun eventyrene, intet andet. Denne 
isnende erkendelse sender den døen-
de digter på en rejse gennem forfat-
terskabets eventyr. For er det nok, og 
er det godt nok? Er det tilstrækkeligt til 
evigheden?
Forestillingen er udviklet af den pris-
belønnede instruktør Heinrich Chri-
stensen.

H.C. Andersens
samlede eventyr

[KONTAKT] SSF Gottorp amt har måttet ændre datoen for sit traditionelle nytårs-
stævne: Festen finder nu sted fredag den 24. februar på Slesvighus.
Interesserede finder detaljer om stævnet på ovenstående håndseddel.

[KONTAKT] SSF Rendsborg by indby-
der til nytårsbrunch for hele familien 
 søndag den 8. januar kl. 11 i Ejderhu-
set, Brandtsgade 29, Bydelsdorf.
Bestyrelsen imødeser et par hyggelige 
timer med medlemmerne og deres 
børn med tagselvbord, hvor der selv-
følgelig også er dækket op med børne-
venlige retter.
Efter maden er der biograf for børne-
ne.
Bindende tilmelding senest 4. januar 
på m.mannes@me.com.
Pris: 10 euro for voksne/ 5 euro børn 
fra 4 til 10 år. Ikke-medlemmer: 14 
euro/ 7 euro.

Nytårsbrunch

[KONTAKT] SSF Egernførde indby-
der til et tilbageblik på året, der gik i 
Egernførde. Alle medlemmer og ven-
ner inviteres til hyggeligt, uforpligten-
de samvær lørdag den 14. januar kl. 
14.30 i Medborgerhuset.
Der vises først billeder fra arrange-
menterne 2016, hvorefter deltagerne 
fordyber sig i billeder, film og andet 
hyggeligt fra distriktets 4-dages-tur til 
Bornholm.
Der serveres en dejlig kop kaffe/ glögg.
Alle, der har lyst til at bidrage med 
lidt kage eller andet godt til en lille 
kagebuffet er hjertelig velkommen til 
det. Det er dog ingen betingelse for at 
komme og være med.

Tilbageblik

[KONTAKT]  Lørdag den 17. decem-
ber kl. 16 giver Hans Köster (trom-
pet, corno da caccia) og Stephan 
Krueger (orgel) koncert i Helligånds-
kirken. 
På programmet står værker af bl.a. 
John Alcock, Johann Caspar Ferdin-
and Fischer og Georg Philipp Tele-
mann.

Musik i
adventstiden
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HATSTED II.

FUEN-BESUCH

[KONTAKT] Forleden holdt de danske 
i Tønning årets sidste ”kaffebar” på 
Uffe-Skolen. Klovnen Art Petit var på 
besøg for at underholde børnene, men 
gjorde også rigtig meget sjov med de 

voksne: Werner Schlickert blev således 
smykket som et juletræ.
Der var så mange deltagere, at der 
skulle hentes flere borde ind.
SSFs kontorassistent Kerstin Pauls tak-

kede Kirsten Schlickert for hendes store 
indsats i redaktionen for Ejdersted Jul.

kp

Klovn til kaffen

[KONTAKT] Ernst Fischer, Flensborg, 
selv gammel spejder, har taget initia-
tiv til et klistermærke til biler, cykler 
m.m., der opfordrer folk til at blive 
spejder. Spejder er mere end blot 
meningsfyldt ungdomsarbejde; spejder 
er en livsholdning, som man gerne må 
skilte med, siger han.
Klistermærkerne er gratis og fås hos 
Ernst Fischer, Skibbroen/ Schiffbrücke 
23 i Flensborg, tlf. 0461 25802, og p.t. 
også i receptionen på Flensborghus. 
Og i næste oplag rettes også den lille 
slåfejl...

Vær beredt

[KONTAKT] 14.-16. Dezember ist die 
Minderheitenunion FUEN Gastgeberin 
für das Projekt »Minorities in Caucasus 
– Dialogue for a stable future / Min-
derheiten im Kaukasus – Dialog für 
eine stabile Zukunft«. 
Der Kaukasus - die bergige Region 
zwischen Schwarzem und Kaspischem 
Meer - wird in Westeuropa vor allem 
als Krisenherd wahrgenommen. Ins-
besondere seit dem Zusammenbruch 
der Sowjetunion scheint Kaukasien, 
das viele Volks- und Sprachgruppen 
beherbergt, wie kaum eine andere 
Weltgegend von vergleichbarer Größe, 
nicht zur Ruhe zu kommen. 
Im 3-tägigen Seminar erhalten die 
Minderheitenvertreter aus Aserbaid-
schan, Georgien und Russland die Ge-
legenheit, die Erfahrungen und guten 
Beispiele des deutsch-dänischen Min-
derheitenmodells kennenzulernen.
Im Mittelpunkt stehen dabei die Poli-
tische Partizipation und die Sprachför-
derung. Die Teilnehmer erhalten auch 
die Möglichkeit Einrichtungen der 

Minderheiten vor Ort zu besuchen. 
Auch in dieses Projekt sind – wie das 
Projekt Minorities in Western Balkans 
– das Forschungscenter ECMI und die 
Minderheiten im deutsch-dänischen 
Grenzland eingebunden. Es ist ein 
Beitrag im Rahmen des OSZE-Vorsit-
zes Deutschlands und wird gefördert 
durch das Bundesministerium des 
Innern. 
Das Projekt wird als Angebot des zu 
errichtenden Hauses der Minderhei-
ten durchgeführt. Mit dem Haus der 
Minderheiten in Flensburg wird ein 
Informations- und Kompetenzzentrum 
der Minderheiten etabliert. 
Am heutigen Donnerstag gibt es im 
Kontor des Hauses der Minderheiten 
die Möglichkeit, die Teilnehmer des 
Seminars zu erleben. In weihnachtli-
cher Runde findet unter Leitung der 
JEV-Präsidentin Britta Tästensen, deut-
sche Nordschleswigern aus Dänemark, 
ein kaukasischer Kulturabend statt. 

Susann Schenk,
FUEN-Generalsekretärin

Minderheiten aus dem
Kaukasus in Flensburg

[KONTAKT] Nystadens Børne- og 
Ungdomshus og SSF Flensborg Nord 
var forleden gået sammen om at in-
vitere børnefamilier til julehygge og 
-klip. Sådan noget kalder på en en 
julegave, og fra SSF Flensborg Nord 
fik Nystadens Børne- og Ungdomshus 
400 euro til anskaffelsen af teknisk ud-
styr til medielæring for børn og unge.
Baggrunden er, at Lea Zaetschky (nis-
sehuen t.h. på foto), der foruden pæ-
dagog også er uddannet mediedesig-
ner, har taget et kursus i, hvordan man 
på spændende måder kan tage com-
putere og tablets ind i hverdagen ikke 
kun på institutionen men også på 
fornuftig måde derhjemme.
Til det seneste nummer af NordNyt, 
det fælles kirke-, SSF- og foreningsblad 
i Flensborg Nord, skrev Lea bl.a.: »En 
computer eller en tablet behøves ikke 
kun at være en sjov spillemaskine, 
det kan være så meget mere. Det er 
pædagogernes opgave at vise, hvordan 
man kan bruge medierne i andre sam-
menhænge, som både er interessante 
og dannende - og alligevel sjove.
Ønsket om at indrette et medierum i 
børne- og ungdomshuset er stort. Hvis 

man vil sætte medieprojekter i gang, 
kræver det, at man har det rette ud-
styr, ellers ender det med frustration«.
Det sidste er julen jo da tænkt til at 

forebygge, mener SSFs byformand 
Preben K. Mogensen: - Gaven fra SSF 
Nord vil blive godt brugt.

pkm

Det blev jul

De voksne f.v.: souschef Svea Wanger, SSF-formand Preben K. Mogensen, leder 
Bjørn Wietz - og pædagog Lea Zaetschky samt nogle unge brugere. (Foto: privat)

[KONTAKT] En torsdag aften i de-
cember var en lille men motiveret 
gruppe samlet om at lave årets 
julekonfekt. Nu er det lidt af en 
kunst at få denne mandelmasse til 
at ligne enten en rose, en nellike 
eller en  gris. Heldigvis havde kon-
sulent Peter Hansen, der var afte-
nens instruktør, både faglig kunnen 

og gode pædagogiske evner, så det 
ikke blev en frustrende oplevelse 
men en aften med grin og hygge og 
et glas gløgg, naturligvis.
En ensom, efterladt marcipan-gri-
sebasse kan afhentes i Hatsted For-
samlingshus - står i køleskabet.

Prøvede kræfter
med marcipanen

Skal den stadig være stivere? (Tekst og foto: Jane Mölck)

[KONTAKT] Der er lørdagshygge i Pe-
ddersens julestue på Husum Bibliotek 
lørdag den 17. december kl. 11.
Børnebibliotekar Inge Marie Elechu-
kwu læser Jul hos Peddersen højt for 
små og store. De synger og danser om 

Peddersens flotte juletræ. Og man 
må gerne medbringe lidt utraditionelt 
julepynt.
Der serveres kaffe/te, saft og lidt læk-
kert til ganen.

Dansk julehygge med
Findus og Peddersen

[KONTAKT] Efter hendes optræden 
som solist i Bachs juleoratorium i Skt. 
Elisabethkirken i Marburg tog norske 
Frøya Gildberg, uddannet sopran og 
gymnasielærer i Flensborg, forleden en 
smuttur til Sild sammen med Ana Mi-
ceva, makedonskfødt pianist. Duoen 
har spillet og optrådt sammen i en del 
år. Koncerten på Sild gik under over-
skriften ”Klassisk jul”. 
SSF og Vesterland UI havde inviteret 
de to musikere til at give en koncert 
i præstegårdens nyligt renoverede og 
nyindrettede kirkesal – også kaldet 
Staldkirken. Med julesange fra nær 
og fjern skulle den mere andægtige 
julestemning hjælpes på vej. Med 
lidt over 60 besøgende var koncerten 
velbesøgt. Efter publikums reaktion 
og bifald må den også betegnes som 
vellykket.
Det klassiske repertoire med sange af 
bl.a. Peter Cornelius, Edward Grieg, 
Adolphe Adam, Jean Sibelius og Hugo 

Alven vekslede med kendte carols, 
en klaversolo, ”Santa Lucia” og ”I'm 
dreaming of a white Christmas”. Det 
blev til tre ekstranumre, inden man 
sluttede af med at synge en dansk ju-
lesalme i fællesskab.
Frøya Gildberg og Ana Miceva var fra 
starten veloplagte og gode til at tage 
publikum med på en musikalsk rejse 
gennem julemusikkens verden med 
korte input og sjove sidebemærknin-
ger. Menighedsrådet fortjener også ro-
sende ord for klargøring til koncerten 
og ikke mindst for uddeling af gratis 
drikkevarer og småkager i pausen.
Musikerne sluttede med at oplyse, at 
de kommer til Sild igen den 4. marts 
for at optræde i ”Alter Kursaal”. Der er 
tale om en ”Liederabend« med titlen 
”Von Wien nach Norden«. Mon ikke 
man vil se mange af aftenens gæster 
igen til den koncert...

wj

Julekoncert i den
”nye” Staldkirke

Publikum og de optrædende fik sagt tak til hinanden for en dejlig aften. (Foto: 
Walter Johannsen)
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[KONTAKT] En række grænselandsor-
ganisationer og Museum Sønderjylland 
har sammen med Sønderborg Kom-
mune udviklet aktiviteter til Spejder-
nes Lejr 2017 i Sønderborg. Om de 
bliver til virkelighed afhænger dog af, 
om der kan rejses økonomisk opbak-
ning.
Spejdernes Lejr 2017, som holdes 22.-
30. juli i Sønderborg, bliver i sig selv 
historisk med forventet ca. 40.000 del-
tagere og 100.000 gæster. Men værts-
kommunen Sønderborg vil også sikre, 
at lejrdeltagere og gæster får indtryk af 
grænselandets særlige kulturelle mang-
foldighed og identitet, der er formet af 
historien med krige og forsoning.
Grænselandets kulturelle organisatio-
ner har grebet udfordringen.
Sammen med kommunen og spej-
derne har Museum Sønderjylland, 
Grænseforeningen samt mindretalsor-
ganisationerne Sydslesvigsk Forening 
og Bund Deutscher Nordschleswiger 
udviklet aktiviteter, som både lejrdel-
tagere og gæster kan opleve på lejren 
og i området.
Der er nu indgået en partnerskabs-
aftale om aktiviteterne, og i de kom-
mende måneder vil mulighederne for 
at rejse den nødvendige økonomiske 
opbakning blive afsøgt. Det samlede 
budget for fem aktivitetsforslag er godt 
1,3 mio. kr., men aktiviteterne kan 
gennemføres enkeltvis.

FEDE AKTIVITETER
Aktiviteterne passer fint ind i spejder-
nes vision for lejren: »Vi sætter spor - i 
os selv, hinanden og omverdenen«, 
hvor deltagernes evne til at indgå i 
relationer og ansvarligheden for demo-
kratisk udvikling er blandt fokuspunk-
terne.
- Det bliver nogle fede aktiviteter, som 
er unikke for stedet, og hvad der hører 
til det, siger spejder Andreas Kjerrum-
gaard Lynnerup, som er frivillig chef 

for lejrens aktivitets- og uddannelses-
udvalg.

CHANCE SKAL GRIBES
Både museet på Sønderborg Slot og 
Historiecenter Dybbøl Banke er in-
volveret. Spejderlejren er en chance, 
der skal gribes, mener overinspektør 
Carsten Porskrog Rasmussen:
- For nogle år siden var de særlige 
forhold i Sønderjylland en del af det 
almene pensum i skolerne. Det er det 
ikke mere. Og for nogle generationer 
siden var det et spørgsmål, som mange 
i hele landet var optaget af. At det ikke 
er så meget i fokus mere, kan vi se 
som et udtryk for, at de store proble-
mer er løst, og at vi tager den forsonli-
ge tone i grænselandet som en selvføl-
ge. Men det er den jo netop ikke, og 
når vi har muligheden for at komme i 
kontakt med en stor gruppe af børn og 
unge og give dem lærerige oplevelser, 
som de kan mærke, så er vi naturligvis 
parat. Det kan også være udviklende 
for vores formidling.

INSPIRATION TIL FREMTIDEN
I Grænseforeningen ser generalsekre-
tær Knud-Erik Therkelsen ligeledes 
lejren som et vindue, der er oplagt til 
formidling - og på mange niveauer:
- For os er det et centralt aspekt, at 
erfaringerne i grænselandet giver in-
spiration til fremtiden. Kulturmødet 
her har udviklet sig fra krig til fredeligt 
samvær. Det er en interessant fortæl-
ling - ikke mindst i forhold til de ca. 
6000 af lejrens 40.000 deltagere, som 
kommer fra andre lande. Samtidig kan 
fortællingen inspirere os her i landet i 
andre former for kulturmøder.
I det tyske mindretals Bund Deutscher 
Nordschleswiger siger konsulent Lasse 
Tästensen:
- Vi vil gerne være med til at vise om-
rådets mangfoldighed. Vi er en befolk-
ningsgruppe her, som er knyttet til tysk 

kultur og tyske traditioner, men vi har 
et godt samarbejde med flertallet, og 
vi spiller en rolle som brobygger. Det 
samme gælder for det danske mindre-
tal syd for grænsen. Men det er ikke 
nødvendigvis en statisk situation, og 
det vil vi gerne gøre de unge spejdere 
bevidste om.

PLADS TIL FLERE
Partnerskabet med historieaktørerne 
er det andet store partnerskab om 
aktiviteter, som Sønderborg Kom-
mune og Spejdernes Lejr har indgået 
med tredjeparter. I foråret tegnede 
de partnerskab med Naturstyrelsen 
om projektet Livstræer, hvor spejdere 
uddannes i at udpege og »frede« træer 
i statsskovene for at styrke grundlaget 
for biodiversitet.
For borgmester i Sønderborg Kommu-
ne Erik Lauritzen er en vigtig brik nu 
faldet på plads:
- Med lejren vil vi gerne gøre opmærk-
som på, at Sønderborg er mere end 
Dybbøl og 1864, men det historiske er 
stadig et fundament for vores identitet, 
så det er en afgørende brik, der er 
faldet på plads, og det er rigtigt fint, at 
disse organisationer og historieaktører 
bakker op, siger borgmesteren, som 
slutter med en opfordring:
- Her ser vi, hvordan lokale aktører 

udnytter mulighederne for at synlig-
gøre sig i forbindelse med lejren. Det 
er også det, lejren handler om, og der 
er plads til, at flere kan komme på 
banen. Nogle tænker måske, det er 
interessant, men lejren er først i 2017. 
Nu er vi tæt på nytår, og det er altså 
lige om lidt!

FEM AKTIVITETSFORSLAG
• Grænselandsmissionen - et oplevel-
sesspil. 11.000 spejdere og besøgen-
de stilles i et oplevelsesspil over for 
konkrete valg og forhindringer, som 
borgerne i grænselandet har stået over 
for. Beslutningerne i dilemmaerne 
fører til konkrete fysiske forhindringer, 
der kun kan overvindes, hvis deltager-
ne er enige og hjælper hinanden. Det 
kan være muligheden for at immigrere 
til Amerika kombineret med en dyb 
voldgrav, der skal krydses med en svæ-
vebane. Spillet gennemføres i anlæg-
get omkring Sønderborg Slot. Spillets 
gennemførelse forudsætter, at der rej-
ses 800.000 kr. i ekstern finansiering

• Kulturrejse i grænselandet. Som en 
del af aktiviteterne på lejren skabes 
en fortælling om Sønderjyllands hi-
storie. Fortællingen kan for eksempel 
tage udgangspunkt i mindesmærket 
Istedløvens rejse fra slaget ved Isted i 

1850, opstillingen i Flensborg og rej-
sen via Berlin og København tilbage 
til Flensborg - nu med et andet betyd-
ningsindhold. Deltagerne skal igennem 
en involverende aktivitet, der drejer 
sig om krig, splittelse, genforening og 
forsoning i området. Aktivitetens gen-
nemførelse forudsætter, at der rejses 
finansiering til fysiske materialer og 
informationsmateriale.

• Grænselandstelt. Grænseforenin-
gen, Sydslesvigsk Forening og Bund 
Deutscher Nordschleswiger opstiller 
i samarbejde med Spejdernes Lejr et 
dialogtelt på lejrens centrale plads, 
Knudepladsen. Teltet skal indeholde 
både kreative og oplysende elementer. 
Aktivitetens gennemførelse forudsæt-
ter, at der rejses finansiering til fysiske 
materialer.

• Markering af 100-året for genfor-
eningen. Spejderne inviteres til at give 
et bud på, hvordan Grænseforeningen 
i samarbejde med spejderne kan fejre 
100-året for genforeningen i 1920. 
Projektudviklingen sker som en del 
af lejraktiviteten FabTown, der er et 
særligt forløb for lejrens 18-25-årige 
deltagere. Aktivitetens gennemførelse 
forudsætter, at der rejses finansiering 
til fysiske materialer.

• Historisk aktivitet på Dybbøl Banke. 
En aktivitet på Dybbøl Banke, der 
tager afsæt i krigen i 1864. Evt. skal 
aktiviteten tage udgangspunkt Histo-
riecentrets skolekoncept, fx »Kæmp 
eller flygt«. Det er målet, at 1000 lejr-
deltagere tilmeldes. Aktiviteten kræver 
bustransport til alle deltagerne.

PARTNERNE
i aftalen er Museum Sønderjylland, 
Sønderborg Slot og Historiecenter 
Dybbøl Banke, Grænseforeningen, 
Bund Deutscher Nordschleswiger, 
Sydslesvigsk Forening, Spejdernes Lejr 
2017 og Sønderborg Kommune.
Mere om partnerskaber på Spejder-
nes Lejr: http://spejderneslejr.dk/da/
sponsor

Grænselands-organisationer sætter historiske spor

Partnerskabsaftalen for historieaktiviteter til Spejdernes Lejr 2017 blev underskre-
vet i Riddersalen på Sønderborg Slot. F.v. generalsekretær Knud-Erik Therkelsen 
fra Grænseforeningen, overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen fra Museum 
Sønderjylland, borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg, Lasse Tästensen fra Bund 
Deutscher Nordschleswiger og chefen for spejderlejrens aktivitets- og uddannel-
sesudvalg Andreas Kjerrumgaard Lynnerup. (Foto: Kim Toft Jørgensen)

[KONTAKT] I god tid før jul glædede 
menighed og kirke folk i Slesvig med 
nogle dejige julevandringer. Tre dan-
ske børnehaver og to andenklasser fra 
danske skoler i Slesvig medvirkede 
med 120 børn og en række pædago-
ger/ lærere - og det i flere omgange.
De to nye præster i fjordbyen, Bo Ni-
colaisen og Niels Henrik Olesen stod 
sammen med pastor Thomas Houge-
sen for arrangementerne.

Børnene og præsterne var klædt ud 
som ærkeenglen Gabriel, de hellige 
tre konger, Maria og Josef, hyrderne 
og folket - og som kejser Augustus, for 
blot at nævne nogle.
Aktørerne var begejstrede, publikum 
ligeså - ikke mindst de ældre fra Ans-
garhusets nabo Margrethegården.

Johanna 

[KONTAKT] Slesvigernes helt store 
samarbejds-arrangement næst efter 
årsmøderne er den traditionelle ju-
lekoncert i Pauluskirken, hvor de tre 
danske skoler i byen samarbejder 
med SSF, spejderorkestret og Slesvig 
Folkekor om en fælles oplevelse for 
det talstærkt fremmødte publikum i en 
stopfyldt kirke.
Skolekorene sang, folkekoret sang fra 
kirkens empore med korleder Ole 
Nielsky som organist og alle korenes 
dirigent.
Alle fik stort bifald fra børnene, deres 
søskende og forældre, bedsteforældre 
og oldeforældre ved dette fine og fest-
lige arrangement.
Julefesten indledtes og afsluttedes med 
A.P. Møller Skolens yndige luciapiger.

JohannaLuciapigerne fra A.P. Møller Skolen.

Børn i kor og orkester i Pauluskirken i Slesvig. (Fotos: Bernd Bossemeier) Festlig jule-
komsammen

Nogle af de deltagende børn sammen med præsterne Bo Nicolaisen og Niels Hen-
rik Olesen. (Foto: Bernd Bossemeier)

120 til julevandringer
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Hvordan blev julen til noget med nisser ..?
Juletraditioner I

NU ER DET jul igen, og det burde 
egentlig ikke komme bag på os, for 
det er jo en skik der har stået på lige 
siden Jesus blev født … Eller hvad? 
Det har den faktisk ikke. Måske har 
hans nære familie markeret dagen, 
for vi ved fra Det Gamle Testamen-
te at fødselsdagsfejringer ikke var 
usædvanligt (se fx 1. Mos. 40, v20), 
men det var først mange år efter Jesu 
død, man begyndte at fejre dagen i 
større omfang.

En af grundene er at man ikke ved 
præcis hvornår Jesus blev født. Det 
eneste man med sikkerhed ved, er at 
det ikke var år 0 efter vores tidsreg-
ning; bl.a. fordi der ikke var noget år 
0. Vores tidsregning er opfundet af en 
munk ved navn Denys Exiguus (Den-
nis den Lille) som blev født i det der nu 
er Jugoslavien i ca. 470 e. Kr. På De-
nys’ tid brugte man sandsynligvis en 
kalender der tog udgangspunkt i jor-
dens skabelse (Anno Mundi) og deref-
ter, ved en omhyggelig optælling af 
slægtstavlerne, beregnede hvor lang 
tid der var gået siden da. Efter den 
kalender blev Denys født ca. år 5.970 
A.M., og regner man efter den ligele-
des gængse romerske kalender, som 
tog udgangspunkt i Roms grundlæg-
gelse (ab urbe contita), blev Denys født 
i år 827 a.u.c. Han bestemte sig for at 
udarbejde en kalender der viste de 
kommende mange års påske, for på 
hans tid var påsken den største kir-
kelige helligdag. Samtidig skulle den 
nye kalender berolige mennesker der 

Historikere mener at han døde på et 
tidspunkt mellem år 1 og år 4 f. Kr. 
Samtidig skal vi sandsynligvis tilba-
ge til år 5 f. Kr. for at finde et astrono-
misk fænomen der kunne have med 
stjernen over Betlehem at gøre. Her 
viste sig nemlig en komet som lang-
somt bevægede sig over nattehimlen. 
Stjernen kunne også have været en 
konstellation hvor Venus og Jupiter 
stod på linje og derfor fra jorden så ud 
til at være én stor og meget lysstærk 
stjerne. Den lyste iflg. astronomen 
Dave Reneke tydeligst natten mellem 
d. 17. og 18. juni år 2 f. Kr.

At Jesu fødsel skulle have fundet 
sted på en anden årstid end i slutnin-
gen af december, er mere end sand-
synligt. Det vigtigste argument er at 
der i Lukas-evangeliet fortælles om 
hyrder som vogtede deres får. Det 
gjorde man kun i den varmere del af 
året; dvs. fra foråret og indtil efterårs-
regnen satte ind i oktober. Kigger vi 
i Bibelen, kan vi regne os frem til at 
Johannes Døberen blev undfanget da 
hans far, Zakarias, vendte hjem efter 
at have bragt røgelsesofret til Gud, og 
det gjorde han i måneden Sivan efter 
den jødiske kalender; det der svarer 
til maj eller juni i vores kalender. Da 
Elisabeth havde været gravid i 6 må-
neder, viste en engel sig for Maria og 
bebudede at hun skulle føde Guds 
søn. Bebudelsen fandt således sted i 
november eller december, og det be-
tyder at Jesus er blevet født i august 
eller september det følgende år.

NU ER DET snart jul igen og det har 
det været længe. Julemarkederne ly-
ser op i det grå decembervejr med 
deres lys og karruseller og julemøller 
og alle de vidunderlige punchboder, 
som ganske kan få en til at glemme 
julehandlen, mens man gnavent med 
Habakuk mumler for sig selv: Jeg 
glæder mig i denne tid/nu falder ju-
lesneen hvid/omtrent som var det 
sommer.

På nogle af julemarkederne er 
Julemanden fast inventar. Han går 
rundt med en sæk lækkerier i den ene 
hånd og et ris i det andet. Riset er til 
de slemme børn (eller deres forældre), 
mens de artige får et stykke slik.

Jo, vi kender godt julemanden. 
Han er tyk og rar, har stort hvidt 
skæg en stor mave som er forsvarlige 
lukket inde bag en stor rød kåbe og 
røde nissebukser. 

På engelsk hedder han Santa 
Claus og på tysk hedder han Sankt 
Nikolaus – noget man ikke tænker 
over i det daglige, når julen er over os, 
men Julemanden er faktisk en kristen 
helgen. Han levede i 300-tallet, var bi-
skop i Myrra i Lycien i det nuværende 
Tyrkiet og han var født af rige foræl-
dre, men brugte familieformuen på 
godgørende formål. 

Det siges at han havde et særligt 
blødt punkt for børn. Blandt andet 
frelste han tre unge søstre fra et liv i 
prostitution fordi deres far ikke havde 
råd til deres medgift. Nikolaus hørte 
om manden og i hemmelighed smed 
han tre poser penge ind af familiens 
vinduer – men for ikke at blive opda-
get, måtte han kravle op på taget med 
den tredje pose penge og smide den 
ned i skorstenen. Der landede den i 
en strømpe, der var hængt til tørre 
og så er der ikke langt til traditionen 

med Julemanden, der lægger gaver i 
strømperne. Det siges endvidere, at 
han genoplivede tre børn, der under 
en hungersnød var blevet dræbt af et 
slagterpar med henblik på senere for-
tæring. Historierne om ham er man-
ge og som de fleste helgener var han 
noget af en superhelt – han reddede 
børn fra pirater, sømænd fra drukne-
døden og på grund af disse legender 
blev han betragtet som skytshelgen 
for børn, sømænd, pantelånere, fatti-
ge og mange andre. De mange Niko-
lai-kirker rundt omkring i det ganske 
danske og tyske landskab bygget til 
hans ære vidner derfor om en særde-
les populær helgen. 

Hans helgendag var d. 6. decem-
ber, men det var ikke før i 1800-tallet, 
han begyndte at komme med gaver 
til de artige børn. I Holland får bør-
nene gaver d. 5. december om aftenen 
af Julemandens hjælper Swaarte Piet, 
mens vi andre må vente til d. 24. Eller 
d. 25. om morgenen, hvis man bor i de 
engelsktalende lande. 

Julemanden som den rare børne-
elskende gavegiver er som sagt en 
relativt ny tradition. Han er en sam-
mensmeltning af blandt andet Sankt 
Nikolaus og den britiske Father Chri-
stmas, som bærer juleglæden rundt 
fra hus til hus. Han giver dog ingen 
gaver, men er selve julens ånd. 

forventede jordens snarlige under-
gang. Det var nemlig ventet at den 
ville indtræffe 500 år efter Jesu fød-
sel som ifølge a.m.-kalenderen havde 
fundet sted i år 5500.

Med udgangspunkt i listen over 
romerske kejsere fastlagde Denys 
Jesu fødselstidspunkt til det som nu 
kaldes år 0. Da der på det tidspunkt 
hvor Denys udviklede sin kalender, 
var gået 525 år siden Jesu fødsel, 
kunne han også argumentere for at 
der ikke var risiko for jordens snar-
lige undergang, for der var intet sket i 
500-året for fødselen.

Det tog mange år før Denys’ påske-
kalender blev almindeligt anerkendt, 
men den er nu grundlaget for tids-
regning i meget store dele af verden. 
Det er den på trods af at Denys lavede 
en fejl, for på det tidspunkt som han 
angav som Jesu fødselsår, var Hero-
des død og kunne således ikke have 
iværksat massedrab på spædbørn i 
Jerusalem for at komme Jesus til livs. 

Og hvorfor fejrer vi så julen d. 25. 
december? I mange kulturer har man 
gennem tusinder af år fejret solhverv 
og især markeret den dag i slutningen 
af december hvor det igen gik mod ly-
sere tider. På vore breddegrader kald-
tes dagen for Yul; dvs. den tid hvor 
årets hjul havde drejet en omgang 
og nu begyndte forfra. På samme tid 
fejrede man Juvenalia i Romerriget; 
en fejring af børn og frugtbarhed, og 
tilhængere af Mithras-kulten fejrede 
Solgudens fødsel på den dato der ef-
ter vores kalender var d. 25. decem-
ber. Andre steder fejrede man Satur-
nalia; landbrugets gud Saturn blev 
fejret i hele den uge der ledte frem til 
solhverv, og omtrent som nu fejrede 
man højtiden med mad, fest og ga-
ver. Ingen kender det præcise årstal 
for den første fejring af julen i den 
kristne kirke, men under pave Julius 
I’s styre (337 – 352 e. Kr.) blev det fra 
kirkelig side fastslået at Jesus skulle 
fejres d. 25. december. Årsagen var 
sandsynligvis at det ville være lettere 
at få nye kristne til at fejre dagen når 
de alligevel havde tradition for at fe-
ste på denne dato. Det skulle vise sig 
at Julius fik ret. Skikken bredte sig i 
løbet af de følgende år først til Egyp-
ten i 400-tallet og derfra til England i 
600-tallet. Den nåede til vore dele af 
verden i slutningen af 700-tallet, og 
siden da er julen vokset til at blive 
den mest fejrede helligdag i den vest-
lige verden.

Ruben Fønsbo

Sankt Nikolaus og Father Christ-
mas blev bragt over Atlanterhavet 
til USA af migranter, og i den kultu-
relle smeltedigel blev Santa Claus til. 
Omkring 1821 var han blevet en tyk 
mandsling i rødt tøj og med en rens-
dyrtrukken kane. Den amerikanske 
Santa Claus blev hurtigt populær og 
fandt vej tilbage til Europa på post-
korttegninger og i tegnefilm. Blandt 
andet lavede Disney filmes ’Santa’s 
Workshop’ i 1932 hvor Julemanden 
får sin karakteristiske latter.

Da Coca-Cola begyndte at bruge 
Santa Claus i deres reklamer, blev det 
stærke kulturelle brand knyttet sam-
men med Coca-Colas meget stærke 
kommercielle brand og dermed blev 
Julemanden mere eller mindre ens-
rettet både i USA, Europa og alle mu-
lige afkroge af verden. 

Alle har dog deres forskellige lo-
kale julemandstraditioner. Fx er der 
stadig strid om hvorvidt Julemanden 
bor i Finnmarken, i Grønland eller i 
Alaska og så er der Island, hvor man 
har sin helt egen version af Juleman-
den. Eller Julemændene. Der har man 
nemlig  hele 13 af slagsen og de kom-
mer ned fra deres hule i Dimmu Bor-
gir, en af gangen fra den 13 til den 24 
december. Hver julemand har har en 
gave med til børnene, som han læg-
ger i vinduet om aftenen, men har 
man været slem den pågældende 
dag, får man ikke en gave, men en 
kartoffel. Julemændene er også nogle 
drillenisser og de har hver deres sær-
kende; En kan godt lide at skræmme 
fårene, en anden banker på ruden, en 
tredje stjæler madrester i gryden en 
fjerde smækker med døre og så frem-
deles. Julemåneden er også en farlig 
måned for de islandske børn, for de 
13 julemænd har en mor, Grýla, og 

hun kommer og laver børnestuvning 
af de børn, der ikke har opført sig 
pænt i årets løb. Hendes kat – Jóla-
kattur (Julekatten) – spiser de børn, 
der ikke får bløde pakker i julegave 
og derfor er islandske børn så søde 
og derfor bliver de enormt glade for 
hjemmestrikkede sokker og varme 
sweaters i julegave. 

♪♪ I dag er det Jesus’ fødselsdag ... ♪♪♫
Juletraditioner II

Julemændene og deres mor (og 
far) stammer fra et gammelt islandsk 
folkesagn, som gik i glemmebogen,  
men siden blev fundet frem og støvet 
af af digteren Jóhannes frá Kötlum 
som i 1932 udgav digtet ’Jólin koma’ 
om den islandske juletroldefamilie, 
der kommer ned fra bjergene for at 
sprede skræk, rædsel og julestemning 
og det blev en så stor success, at Grýla 
og hendes drenge er blevet populær-
kultur. Santa Claus får ikke et ben 
til jorden deroppe, hvor vinteren er 
mørk og kold, humoren er sort og ju-
lehygge er et uhyggeligt eventyr om 
børneædende troldkvinder. 

Henriette Gosvig Knudsen

Alle ved hvordan julemanden ser ud, så her er et af hans utallige børn Grýla og hendes modvillige aftensmad

l	Ca. år 2 f.Kr. fødes Jesus

l	Omkring midten af det 4. årh. fej-
rede man første gang Jesu fødsels-
dag på d. 25. december; ikke fordi 
man antog at det var den faktiske 
fødselsdag, men blot fordi man gav 
en eksisterende helligdag på den 
dato, Saturnalia, en ny betydning

l	Skikken med at kysse under en 
mistelten er en blanding af et gam-
melt keltisk druide-ritual og den 
løssluppenhed som var udbredt 
under Saturnalia

l	Biskop Nikolas (som senere blev 
julemand) deltog i koncilet i Nikæa 
og var senere med til at fastlægge 
Bibelens indhold. Under koncilet 
blev Nikolas fængslet fordi han til-
delte biskop Arius en ørefigen efter 
en teologisk uoverensstemmelse

l	Mange steder har den katolske kir-
ke markeret julen med omfattende 
forfølgelser af andre trosretninger

l	Julemandens rensdyr kan andet 
end at trække slæden. Når de er 
slidt op, kan julemanden fx bruge 
deres skind til overtøj, telte, bælter 
og sko, og hornene kan bruges til 
husgeråd. Kødet kan naturligvis 
spises. Rensdyr smager godt

l	Det første julekort blev sendt i 
1843 i England

Ingen ved hvordan Dennis den Lille så 
ud, så her er et rendyr
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