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Jul på Sild
[KONTAKT] Det juler på Sild.
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Årbog fremme
[KONTAKT] Sydslesvigsk Årbog 2016 kan nu hentes 
på SSFs sekretariater.
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Søren Ryge
[KONTAKT] Søren Ryge gjorde indtryk i Egernførde.
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Gospel
[KONTAKT] Der er tilbud om gospel i Slesvig og 
Flensborg i december.

Sydslesvigerne bydes velkommen af Folketingets formand Pia Kjærsgaard.

Kom godt 
fra start

[KONTAKT] SSF er kommet godt 
fra start med foreningsudviklin-
gen - både hvad udvalgsarbejdet 
i et lille års tid og debatindlæg-
gene på landsmødet forleden 
angår.
Og arbejdet er langt fra afsluttet; 
tvært imod.
Nu skal som en selvfølgelighed 
basis inddrages og være tæt på 
de fornyende tiltag.
For hvis basis ikke er med på 
den, kan fornyelse ikke finde 
sted. Det er i sidste ende basis, 
der skal sikre foreningens frem-
tid, som en attraktiv dansk kul-
turforening.
Men Rom er som bekendt ikke 
bygget på én dag. Der skal være 
den tid, vi har brug for at forny 
os. Bortset fra det, er fornyelse 
ikke en statisk, men en løbende 
opgave, vi skal beskæftige os 
med.
Dertil har vi i arbejdsudvalget, 
tænketanken, formuleret syv 
spørgsmål, som vi i de kommen-

de år vil bruge tid på at besvare.
Det er tænketankens håb, at 
vi i SSF i det kommende år får 
skovlen under den nødvendige 
foreningsudvikling på en kon-
struktiv og kreativ måde.
Ligesom vi i SSF håber, at vi 
får rettet fokus langt mere på 
plejen af det danske sprog i vor 
forening og i mindretallet som 
helhed. Målet må være, at min-
dretallet formulerer en fælles 
sprogpolitik.
Endelig skal vi have intensiveret 
kontakten til det folkelige Dan-
mark gennem nye former for 
gensidige besøg.
Den nordvendte kommunikati-
onsstrategi er et indsatsområde, 
der skal løftes med flere muskler.
Diskussionen vil fortsætte i SSFs 
Hovedstyrelse og i amterne. For-
eningsudvikling vil være et tema 
på generalforsamlingerne det 
kommende forår.
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Modtaget af Folketingets præsidium og
kirke- og kulturminister Bertel Haarder
[KONTAKT] Højdepunktet på den 
sydslesvigske delegations program på 
dette års traditionelle folketingstur 
17./18. november, tilrettelagt af SSF 
og Grænseforeningen (GF), var mod-
tagelsen ved Folketingets præsidium 
på Christiansborg: Da mødtes de 
danske sydslesvigere repræsenterende 
de større sydslesvigske organisatio-
ner og institutioner med Folketingets 
præsidium under ledelse af formand 
Pia Kjærsgaard, folketingsmedlemmer 
med tilknytning til Sønderjylland (og 
Sydslesvig) samt embedsværket til en 
dialog ved en fornem frokost, taler ved 
Folketingets formand Pia Kjærsgaard, 
ved GFs formand Mette Bock og ved 
SSFs formand Jon Hardon Hansen.

Også et besøg i Sønderjydske All-
gemeine, en forening for politikere, 
fhv. politikere og journalister med 
tilknytning til Sønderjylland, blev det 
til. Inden gule ærter og pandekager, 
øl og Bommerlunder fortalte kunst-
historiker og forfatter, fhv. direktør 
for Ny Carlsbergfondet Hans Edvard 
Nørregård-Nielsen om kultur og kunst 
i Danmark.
På et møde med kirke- og kulturmi-
nister Bertel Haarder fik han overrakt 
sydslesvigernes bidrag til den Dan-
marks-kanon, ministeren satte gang i.
I Sorø stod klosterkirken, akademiet og 
kunstmuseet på programmet, guidet af 
Birthe Knudsen hhv. Niels Henrtiksen, 
selv soraner.

For en del af gruppen var der arran-
geret rundvisning på Nationalmuseets 
”Klunkehjem”. hvor GFs Flemming 
Hvass og Gunvor Vestergaard viste vej.
På Grænseforeningens kontor var der 
kaffe og bred meningsudveksling med 
organisationens medarbejdere.
Sammen med Grænseforeningens 
medarbejdere afrundedes turen med 
en fælles spisning og et besøg på 
Betty Nansen Teatret, hvor man så 
”Livlægens besøg” om de hektiske be-
givenheder, dengang Struensee havde 
magten i Danmark, inden det lørdag 
gik hjemefter igen.

SSFs formand Jon Hardon Hansen overrækker det sydslesvigske bidrag til Dan-
marks-kanonen til minister Bertel Haarder.

Birthe Knudsen og sydslesvigere ved Ab-
salons grav i Sorø klosterkirke.

Formandsbordet.

SSFs formand Jon Hardon Hansen 
takker for de fine relationer mellem 
mindretallet og det politiske rum i 
Danmark.

Sydslesvig-delegationen hos kirke- og 
kulturminister Bertel Haarder.



25.
SSFs Humanitære Udvalg: Vandringer i grænselandet: Smedeby Grube og Kiskelund 
Plantage, fra Flensborg/Exe kl. 9.30
SSF: Koncert med Sønderjyllands Symfoniorkester i Tyske Hus, Flensborg kl. 20
SSF Kobbermølle: Banko på skolen kl. 19
SSF Munkbrarup-Ves: Lotto i Oksbøl Forsamlingshus kl. 19.30
SSF Rendsborg/Bydelsdorf: Lotto i Ejderhuset kl. 19
SSF Treja/Hollingsted: Lotto på skolen kl. 19
26.
Ansgar kirke Flensborg: Koncert med Torsdagskoret kl. 16
Helligåndskirken Flensborg: Orgelkoncert med Stephan Krueger kl. 16
SdU: Familiejul i Nord på Christianslyst 26.-27.11.
SdU: Indefodboldturnering i Træningshallen, Slesvig 
SdU: Badminton-seniorstævne på A.P.M. Skolen, Slesvig
Flensborg SSF Sct. Jørgen/Mørvig: Juledeko i Adelby Kirkevej 34 kl. 14
Flensborg SSF Tarup: Adventsmarked på Taruphus kl. 14-17 
De danske foreninger og institutioner i Tønning: Julemarked på Uffe-Skolen
SSF St. Peter-Ording: Juleklip på Klitskolen kl. 15
SSF Rendsborg-Egernførde amt: Juletur til Sønderborg, fra Medborgerhuset kl. 8.30
SSF Svansø: Julefrokost på Risby Danske Skole kl. 18
SSF Kiel Pris/Klaustorp: Julefrokost i Christianshus kl. 19
SSF Holtenå: Morgenmad med Anke Spoorendonk i forsamlingshuset kl. 10.30
SSF Slesvig og Slesvig Spejdergruppe: Julebasar på Slesvighus kl. 10-16
SSF Mårkær: Advent med børnehaven i Strukstrup Skole kl. 15
27.
SSF Harreslev og menigheden: Julekoncert med Cæcilie Norby og Lars Danielsson i 
kirken kl. 17
SSF Medelby/Vesby: Adventskoncert med Torsdagskoret i Medelby sognekirke kl. 16
SSF Nybjernt: Advent i forsamlingshuset kl. 15
28.
Flensborg SSF Nord: Margretheklub i Menighedshuset kl. 14
Slesvig Folkekor: Korprøve i Ansgar Slesvig kl. 19.45 – 21.30
29.
SSF: Landsteatret opfører ”Dansetimen” på Husumhus, Husum kl. 20
Lyksborg Kvindeforening: Adventshistorier på skolen kl. 15.30
Lyksborg menighed: Sogneaften om ”Livets store spørgsmål” i menighedslokalet kl. 20
Store Vi Kvindeforening: Vi laver noget for de ældre medlemmer
De danske foreninger og institutioner i Ejdersted: Uffes Kaffebar på Uffe-Skolen kl. 
15-17
SSF Bøglund: Hobby i forsamlingshuset kl. 19
SSF Dannevirke: Glöggaften med musik i Dannevirkegården kl. 19.30
30.
Vanderup Kvindeforening: Jul på skolen kl. 19
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
SSF Hytten/ Okslev: Julehygge/klip for voksne på Askfelt Danske Skole kl. 19
SSF Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
SSF Mårkær: Bastleftermiddag i børnehaven kl. 15
SSF Bøglund: Senioreftermiddag i forsamlingshuset kl. 14.30
Slesvig Seniorklub: Spil i Ansgarsalen kl. 14
SSF Moldened: Klippeaften ”quilling” i forsamlingshuset kl. 19.30
1.
Det Lille Teater Flensborg: ”Mit livs eventyr” i Hjemmet, Mariegade 20, kl. 19
SSF og SdU: Jazz på Flensborghus med Wonderbrazz kl. 20
SSF Hatlund-Langballe: Chokoladekonfekt i SFO-pavillonen på skolen kl. 19-22
SSF Damholm: Hobby i forsamlingshuset kl. 15
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Dansk gudstjeneste
[KONTAKT] 1. s. i advent, søndag den 
27. november (Matt. 21, 1-9) er der 
dansk gudstjeneste i:
Dedsbøl Apostelkirke, 10, Knudsen
Egernførde, 10, Mønsted
FL Ansgar Kirke, 10, Frøkjer
FL Helligåndskirken, 10, Ørsted
FL Sct. Hans, 10, Dal
FL Sct. Jørgen, 10, Egeris
FL Sporskifte, 10, Hougesen
Frederiksstad, 10, Vogel
Harreslev, 11.30, Böll
Husum, 17, Vogel
Kappel, 10, Korsgaard

Lyksborg, 10, Fønsbo
Medelby Kirke, 16, Rønnow
Rendsborg, 14.30, Brask
Skovby, 10, Olesen
SL Ansgar, 17, Olesen
Sørup sognekirke, 12.30, Fønsbo
Tarp, 11, Rønnow
Tønning, 11, Jørgensen
Valsbølhus, 9.30, Rønnow
Vesterland, 10.30, Hansen  

TORSDAG 24. NOV.
Lyksborg, 17, Fønsbo, fam.gudstj.

Advent med gospel
[KONTAKT] Søndag den 27. novem-
ber kl. 10, 1. søndag i advent fejrer 
Sporskifter danske menighed det nye 
kirkeårs komme med at tænde det 
første lys i adventkranseni Det Danske 
Hus.

Menighedens gospelkor, minikonfir-
mander og konfirmander medvirker i 
gudstjenesten med sang og musik.
Efter gudstjenesten er der adventshyg-
ge.

Heldige i Sydslesvig
[KONTAKT] Med fire nyansættelser 
i år har menigheder og Dansk Kirke 
i Sydslesvig været under pres. Det 
er kendt, at der er få ansøgere, hvis 
overhovedet nogen, til præstestillinger 
i udkantsområder. Genopslag ses ofte i 
Folkekirken.
Men vi har været heldige i Sydslesvig. 
Interessen for vore stillinger har været 
der og været ganske stor. Derfor er det 
med stor glæde, at Danske Sømands- 
og Udlandskirker med ansættelsen af 
Christina Frøkjær i Flensborg Nord, 
med Theresia Treschow-Kühl i Ugle 
Herred, med Niels Henrik Olesen i 

Slesvig og nu med ansættelsen af Trine 
Parbo i Aventoft-Bredsted fra midten 
af december kan melde, at alle stil-
linger er besat. Sidstnævnte er endnu 
præst i Tinglev; men flytter altså syd 
for grænsen i adventstiden, og hun 
indsættes i Aventoft og Bredsted søn-
dag den 18. december.
Oven i kan vi glæde os over, at Preben 
K. Mogensen samtidigt med Christina 
Frøkjærs ansættelse kunne tiltræde 
stillingen som sognepræst med pro-
jektfunktioner.
 Viggo Jacobsen

”Lille julebasar” i List
[KONTAKT] Indtægter fra julebasarer 
udgør en betydelig del af det årlige 
driftsbudget for mange sømandskirker. 
Også flere af mindretallets kirker har 
været med til at indføre traditionen 
med julebasarer, men i første række 
vel mere for hyggens skyld.
I List var det ikke kirken, men SSF der 
startede i børnehavens små lokaler, 
derfor navnet ”den lille julebasar”. I 
en del år lagde skolen lokaler til, og i 
dag er det så Kulturhuset, indrettet i 
den tidligere skole, der sammen med 
en arbejdsgruppe af SSF-medlemmer 
fra List holder liv i traditionen - blandt 
andre Antje og Naemi Hansen, der var 
med helt fra begyndelsen.
Overskuddet går til SSF-Sild, som bl.a. 
står for driften af Kulturhuset. 
I år havde 20 udstillere meldt sig med 
deres ret fantastiske og forskelligartede 
hjemmelavede brugs- og pyntegen-
stande. Det meste med relation til 
advent og jul. Den lokale afdeling af 
Unicef var der med et stort udvalg 
af kort og hilsener til jul og til enhver 
anden lejlighed. Tove Gößling fra 
Hanved og Nina Godsk Sørensen fra 
Medelby, begge tidligere bosiddende i 
List, havde et udvalg af smukke teksti-
ler hhv. smykker med fra fastlandet.
Blandt udstillerne var der også tre for-
ældre fra børnehaven i Vesterland.
Hver ting var mærket med pris og 
nummer, så man bagefter ved kassen 
kunne notere, hvor meget der var ble-

vet solgt fra de forskellige boder. Alle 
udstillere afleverede en kage til buffe-
ten og forærede én til to genstande fra 
deres bod til det forestående julelotto 
i morgen, fredag den 25. november 
klokken 19 i Kulturhuset. 
”Den lille julebasar” har et godt ry, og 
weekenden over var Kulturhuset mål 
for mange besøgende fra hele øen. I 
folks bevidsthed synes List ikke længe-
re så langt borte. Der er også skabt en 
del nye tilbud i List efter kaserneluk-
ningen. Tilbud som turister især, men 
også øboerne har taget vel imod.
I denne udvikling spiller det nye dan-
ske Kulturhus selvfølgelig også en rolle. 
På den anden side føler listerne sig 
lidt rendt over ende af udviklingen, og 
det har fået flere af dem til at betragte 
Kulturhuset og det, der sker i huset, 
som noget man godt vil identificere sig 
med. Flere af dem var kommet bl.a. 
for at nyde en kop kaffe, en gløgg, en 
kage, et par æbleskiver og møde ven-
ner og naboer.
 wj

Nisser i en ny udgave fik en del opmærksomhed. (Fotos: privat)

Nyttigt og pænt til en blød julepakke.

SSW-informationsmøde i Frørup
[KONTAKT] Mandag den 28. novem-
ber kl. 19 i Frørup, Wanderuperweg 
5 (Trene-Skolens gymnastiksal), invi-
terer SSW Slesvig-Flensborg amt sine 
medlemmer til et informationsmøde 
omkring forberedelserne til landdags-
valget 7. maj. Amtsstyrelsen ønsker 
rettidigt at inddrage distrikterne i for-
beredelserne.
Viceregeringstalsmand og landdags-
kandidat for SSW Flensborg by, Lars-
Erik Bethge kommer med et oplæg 
vedrørende SSWs foreløbige valgpro-

gram. Da valgprogrammet allerede er 
blevet fremsendt via landsforbundet 
til delegerede og kommunalpolitikere, 
kan der kommes med ændringsforslag 
allerede denne aften.
Dog har distrikter og medlemmer tid 
at fremsende deres forslag til landsfor-
bundet/ martin.lorenzen@ssw.de frem 
til 20. januar.
Samme aften kan man også møde 
amtets landdagskandidater Flemming 
Meyer (valgkreds 4 – Flensburg-Land), 
Anke Schulz (valgkreds 5 – Schleswig) 

og Sybilla Lena Nitsch (valgkreds 6 – 
Dithmarschen-Schleswig).
Også listekandidat Björn Ulleseit fra 
Harreslev er til stede. Ønsker distrik-
terne allerede at aftale møder med 
kandidaterne, vil dette ligeledes kunne 
klares denne aften.
Alle medlemmer er velkommen.
Der serveres en varm suppe, og tilmel-
delse må gerne ske senest i morgen, 
fredag til bodo.neumann@ssw.de

Dansk
julemarked
[KONTAKT] Der er dansk julemarked 
på Uffe-Skolen i Tønning lørdag den 
26. november kl. 14-17:30 med salg 
af bl.a. gløgg, adventskranse og æble-
skiver.
Tombola kl. 17:15.
 Kerstin Pauls

TORSDAGSKORET

Adventskoncerter
[KONTAKT] Torsdagskorets synger sine 
adventskoncerter 2016, der er åbne 
for alle, lørdag den 26. november kl. 
16 i Ansgar kirke i Flensborg og søn-
dag den 27. november kl. 16 i Medel-
by kirke.
Koret synger danske, tyske og engelske 
julesange. Korleder Stefan Graw diri-
gerer; organist er Peter E. Petersen.

(Foto: Helge Krempin)

Husmoder-lotto
[KONTAKT] Aktive Kvinder Sild invite-
rer til husmoder-lotto lørdag den 26. 
november kl. 15 i Kejtumhallen - som 
altid med hygge, kaffe og hjemmebag.
Der kan vindes håndarbejdede ting, 
adventskranse og julepynt.
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MORTENSAFTEN I EGERNFØRDE

SSF/ SSW FLENSBORG BY

SYDSLESVIGSK ÅRBOG 2016
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REDAKTØR JENS JESSENs MINDELEGAT

[KONTAKT] »Sydslesvigsk Årbog 2016 
- Dansk virke i grænselandet« er ud-
kommet og blev præsenteret på Syd-
slesvigsk Forenings Landsmøde den 
12. november i Husum.
Den beretter traditionen tro fra alle de 
dele af det danske mindretals arbejde 
i Sydslesvig, der har villet bidrage med 
indlæg til årbogen. Den fortæller om 
glæder men også om problemer, om 
synliggørelse og om holdninger i det 
danske mindretal i Sydslesvig.
Sydslesvigsk Årbog 2016 er ligesom 
dens 55 forgængere siden 1960 - 
omend løbende relanceret - en solid 
håndbog for alle, der ønsker at følge 
med i udviklingen inden for danskhe-
den i Sydslesvig.

TEMAARTIKLER
Årbogen rummer denne gang to 
læsværdige temaartikler:
• Sydslesvigsk Forenings formand Jon 
Hardon Hansen fortæller om de græn-
seoverskridende forberedelser af jubi-
læums-/ genforeningsåret 2020, og
• Sydslesvigsk Forenings generalse-
kretær Jens A. Christiansen anstiller 
overordnede betragtninger bl.a. om 
udfordringer m.h.t. Danmarks og det 
danske mindretals værdifællesskab 
i en verden, hvor grænser for sprog, 
kultur og identitet bliver mere og mere 
flydende.

Årbogen, der er illustreret med man-
ge billeder fra årets gang, indeholder 
arbejdsberetninger fra de forskellige 
grene af det mangesidede danske og 
frisiske arbejde samt den populære 
dagbog med den vanligt detaljerede, 
kronologiske oversigt over, hvad der 
hændte af små og store mindretals-re-
levante ting i året, der svandt.
Sidst men ikke mindst indeholder 
årbogen mindeord om fremtræden-
de og knap så fremtrædende danske 
sydslesvigere og Sydslesvig-venner i 
kongeriget.

Sydslesvigsk Årbog 2016 er en del af 
Sydslesvigsk Forenings og det danske 
mindretals informationsarbejde. Den 
er gratis og kan bestilles/ afhentes på 
Dansk Generalsekretariat i Flensborg, 
telefon 0(049) 461 14408 120 hhv. 
e-mail jette@syfo.de samt på alle 
Sydslesvigsk Forenings sekretariater i 
Sydslesvig.

ADRESSEBOGEN
Den sydslesvigske navne- og adresse-
bog udgives ikke mere på tryk men 
kan - ligesom årbogen - læses som 
download på Sydslesvigsk Forenings 
hjemmeside www.syfo.de

Udgiver: Sydslesvigsk Forening/ Dansk 
Generalsekretariat i Flensborg.
Redaktion: Jette Hanisch og Bernd En-
gelbrecht, Sydslesvigsk Pressetjeneste.
Layout, tilrettelæggelse og tryk: Flens-
borg Avis A/S.
360 sider. Oplag: 3.000 eksemplarer.
Redaktionsslut: 15. oktober 2016.

Om dansk virke
i grænselandet

[KONTAKT] SSF og SSW Flensborg by 
har fået trykt 2017-kalenderen - i år 
med billeder af historiske bygninger 
gennem tiden i Flensborg, Lyksborg og 
Gråsten samt Kollund,
stillet til rådighed af Studieafdelingen.
Udleveringen til medlemmer hhv. 
-husstande i byen sker i næste og 

overnæste uge. I SSF Sct.Jørgen/ Møvig 
bliver kalenderen traditionen tro 
uddelt af bestyrelsesmedlem Günter 
Nissen.
I løssalg koster en kalender fortsat  
2,50 euro, oplyser amtskonsulent Vig-
go M. Petersen.

Kalender klar

FLENSBORG

[KONTAKT] Adventsfesten i SSF 
Centrum-Duborg-Vest lørdag den 3. 
december kl. 14 finder sted på Flens-
borghus og ikke på Duborg-Skolen 
som skrevet forkert i programmet.

Erika Jentzen

Rettelse

[KONTAKT] Grænseforeningen i 
København administrerer en hel del 
legater og fonde, der alle har til for-
mål at yde støtte til dansk arbejde i 
Sydslesvig. Fælles for disse er, at de 
er uafhængige af Grænseforeningens 
egen økonomi, og at de opererer med 
egne bestyrelser. Også bestyrelserne 
er uafhængige af Grænseforeningen; 
men fondene har det til fælles, at de 
drager stor nytte af Grænseforeningens 
professionelle administration og inve-
steringskompetence.
En af disse fonde er Redaktør Jens 
Jessens Mindelegat, og af artikel 1 i 
legatets fundats fremgår det, at ”- dets 
formål skal være at støtte og værne 
dansk sprog og ånd i Sønderjylland, 
navnlig syd for grænsen”.
Hvert år en gang i august opfordres 
der på SSFs KONTAKT-sider til at søge 
støtte eller tilskud til en aktivitet eller 
et projekt, som skal kunne rummes 
inden for det nævnte - meget vide 
-  formål.
Det er der i år 23, der har gjort. Langt 
de fleste ansøgninger er fra Sydsles-
vig. Nogen har søgt så tidligt på året, 
at den pågældende aktivitet allerede 
har fundet sted, inden bestyrelsen har 
haft lejlighed til at se på ansøgningen. 
Andre er i så god tid, at de nu vil vide, 
om de får støtte til det, som de har 

søgt til, og som først kommer til at fin-
de sted til næste år.
Kapitalen for mindelegatet er be-
skeden, men alligevel har det været 
muligt i år at kunne disponere over 
65.200 kr., som har kunnet fordeles 
blandt otte af ansøgerne:
Tre sydslesvigske skoler fik støtte til 
lejrskoleture i 2017, Gustav Johann-
sen-Skolen, Ejderskolen Rendsborg og 
Askfelt Danske Skole.
Den Sydslesvigske Sommerhøjskole 
2017, Læsefestivalen 2017, Slesvig 
Folkekor og lejrskolehjemmet  Vester-
led på Holmslands Klit kan glæde sig 
over tilskud, og endelig har Jens Jessen 
givet tilskud til nye sangbøger på Ja-
ruplund Danske Skole. 
Legatets bestyrelse skal bestå af ”5 
uberygtede fuldmyndige og veder-
hæftige mænd eller kvinder, af hvilke 
3 skal være bosiddende i Kongeriget 
Danmark og 2 i Sydslesvig.”
Siden 1994 er Niels Henriksen, Sorø, 
formand for bestyrelsen. Han var i åre-
ne 1988 til 2003 direktør i Grænsefor-
eningen, og har siden 2011 desuden 
været formand for Oberst H. Parkovs 
Mindefond, som også drager nytte af 
Grænseforeningens fondsadministra-
tion.
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Et lille legat til gode formål

Redaktør Jens Jessen. (Ill.: Sprogfor-
eningen/ Folkehjem)

[KONTAKT] Schleswigsche Partei 
und Südschleswigscher Wählerverein 
laden ein zum gemeinsamen The-
menabend »Status deutsch-dänische 
Zusammenarbeit - Wie ist die aktuelle 
Entwicklung in der deutsch-dänischen 
Zusammenarbeit und in welchen Be-
reichen muss mehr getan werden?« 
am Mittwoch, 30. November, 19 Uhr, 
ins Flensborghus, Norderstr. 76, Flens-

burg.
Die Veranstaltung ist öffentlich.
Nach der Begrüßung durch die Vorsit-
zenden Flemming Meyer, SSW, und 
Carsten Schmidt, SP, präsentieren 
Europaministerin Anke Spoorendonk, 
SSW, und Stefan Seidler, Koordina-
tor des Europaministeriums für die 
deutsch-dänische Zusammenarbeit 
»Aktuelle Entwicklungen in der 

deutsch-dänischen Zusammenarbeit« 
und erläutert Jan Diedrichsen, Leiter 
des Sekretariats der dt. Minderheit in 
Kopenhagen »Dänemarks Deutsch-
landstrategie«.
Nach der Pause: Diskussion und 
Formulierung konkreter Forderun-
gen bzw. weiterer Schritte für die 
deutsch-dänische Zusammenarbeit-
Ende der Veranstaltung: 21 Uhr.

Status der Zusammenarbeit

Delegeretmøde i aften

[KONTAKT] Egernførde SSF tog med 
Mortensaften-arrangementet sidst fat 
på noget splinternyt – og dog en gam-
mel tradition. Aftenen var mindretal-
lets del i ”Eckernfördes lange Nächte”.
Klokken 18 blev der budt velkommen 
til de 86 gæster, der havde taget i mod 

tilbuddet.
Fællessangen Nu falmer skoven blev 
ledsaget af Duo Moin Mojn, hvorefter 
byens fhv. danske præst Leif Volck 
Madsen holdt et oplæg om, hvorfor 
vi fejrer Mortensaften og andet godt. 
Humoristisk, spændende og lærerigt 

fortalte han om soldaten Martin, der 
blev biskop, efter at han forgæves hav-
de prøvet at gemme sig i en gåsestald.
Der blev sunget en sang om Morten 
gås – og så blev maden serveret: Gå-
selår med kartofler, rødkål, rosenkål 
og brun sovs.
Til dessert var der hjemmelavet æble-
grød og jordbærgrød med is, mælk 
eller fløde. Sidenhen blev snapsen ser-
veret, og der blev skålet med venner 
og gæster.
Aftenen sluttede med hyggesnak og 
sang samt underholdning ved Duoen 
Moin Mojn.
Det var en hyggelig aften, som alle 
gæster ønskede gentaget næste år. Så  
hvem ved, om denne gamle tradition 
ikke er kommet for at blive endnu 
engang.

gh-w

86 hyggede sig

Duoen Moin Mojn underholdt.

Fuldt hus. (Fotos: privat) Leif Volck Madsen fortalte om Mortensaften og andet.

[KONTAKT] SSW Flensborg by har 
inviteret til delegeretmøde i aften, 
torsdag den 24. november kl. 18 på 
Flensborghus.
Drøftes skal, om SSWs nuværende 
distriktsstruktur i Flensborg er god nok 

for SSWs politiske arbejde, samt SSW 
Flensborg bys ændringforslag til det 
allerede udsendte udkast til landsvalg-
programmet
Der kan sendes stedfortrædere, så-
fremt disse er medlem af det pågæl-

dende distrikt.
Derudover er alle medlemmer vel-
kommen og har stemmeret, meddeler 
byformand Katrin Möller.
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SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter FL Nikolaistr. 7 eller ved indgangen

Billetter • Abo + 49 (0)461 - 14408 125 

Torsdag
01.12.2016 • 20:00
Flensborghus
Flensborg

Fredag
02.12.2016 • 20:00
Slesvighus
Slesvig

Fredag
09.12.2016 • 19:00
NCC Messe Husum 
und Congress
Husum

Torsdag
15.12.2016 • 19:30
Flensborghus
Flensborg

Mark & Christoffer

Torsdag
05.01.2017 • 20:00
Stadttheater
Flensborg

H.C. Andersens 
samlede eventyr

WonderBrazz

Schack, Lund, 
Ramsbøl, Olsen

Torsdag
08.12.2016 • 20:00
St. Marien-Kirche
Flensborg

Julerosen
PRESENT

10. NORDIC · CHRISTMAS · TOUR

HELENEBLUM & 
HARALDHAUGAARD

haraldh.dk  /  /  /   heleneblum.dk  /  /  /  westparkmusic .de  /  /  /  p i lehouserecords.com  /  /  /  lav io la .de

with Timo Alakotila /FIN · Mikkel Grue /DK · Sune Rahbek /DK · Leo Svensson /SWE · Tapani Varis /FIN 

WITHGUESTS

i Sydslesvig  2016/2017
Arrangementer

Marilyn Mazur 
Special 4

Foto: S. Freiheit

Torsdag
12.01.2017 • 20:00
Flensborghus
Flensborg

Lørdag
17.12.2016 • 20:00
Flensborghus
Flensborg

PÅ FLENSBORGHUS

Kan du sige:
’Rødgrød med fløde’?

Julekoncert med
Harald Haugaard,
Helene Blum & gæster

Børnejulekoncert

Foto: T. Willads

PÅ FLENSBORGHUS PÅ FLENSBORGHUS



DANSK OG TYSK MINDRETAL

SØREN RYGE I EGERNFØRDE

JAZZ PÅ FLENSBORGHUS

INTERRELIGIØST MØDE

FLENSBORG OG SLESVIG

Sydslesvigsk Forenings informationsblad
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VELKOMMEN TIL NY PRÆST

[KONTAKT] For anden gang hol-
der det forholdsvis unge gospelkor 
Northern Gospellights julekoncert. 
I år har koret bestemt sig for at give 
to koncerter: I Slesvig Dreifaltigke-
itskirche den 9. december kl 19.30 
og i Flensborg Ansgar Kirke den 16. 
december kl. 19.30.
Koret består af 36 glade kormed-
lemmer plus band under ledelse af 
Sven-Ulf Jansen. Northern Gospel-

lights øver til daglig i Det Danske 
Hus i Sporskifte og er medlem af 
Menighedernes Børne- og Ung-
domsarbejde MBU.
Sidste år var der et brag af en kon-
cert Ansgar Kirke med masser af 
stemning og rytme, der satte gang i 
folk. I alt blev der samlet 1400 euro 
til ”Kinderhospiz” i Flensborg.
Koncerten er gratis.

Northern Gospellights til koncert i Flensborg og Slesvig.

Gospel to steder

[KONTAKT] Aftenandagt i St. Petri ved 
Christoph Touché, aftenbøn i moske-
en ved imam Orkan Yilmaz og afslut-
tende fællesspisning i Ansgar Menig-
hedshus. Efter denne rute har der nu i 
årevis været en interreligiøst møde en 
mandag i november, nu senest 14. no-
vember, hvor også den jødiske menig-
hed med Elena Sokolovsky i spidsen 
har været en trofast deltager.
Den jødiske menighed i Flensborg 
leder med lys og lygte efter et ny for-
samlingsrum til deres synagoge/ sam-
menkomster, og skulle den ende med 
at findes i den nordlige bydel, vil der 
være en praktisk, nærliggende mulig-

hed for et 4. mødested på ruten.
Den nye sognepræst ved Ansgar, 
Christina Frøkjær, kunne byde hjer-
telig velkommen til ca. 50 til den 
afsluttende suppe, som de deltagende 
selv havde skudt sammen. Iblandt 
gæsterne var også unge koptisk-kristne 
flygtninge fra Eritrea, som leder efter et 
sted til at mødes til gudstjeneste.
Christina Frøkjær lovede dem imøde-
kommenhed fra Ansgar Kirkes side, 
som allerede huser en afrikansk me-
nighed om søndagen. Der vil nu blive 
holdt et snarligt møde om, hvordan 
det vil kunne lade sig gøre i praksis.
Billederne er fra de tre stationer.

Opbrud fra St. Petri,...

Fredsfølere i Flensborg
... spisning i Ansgar.

... aftenbøn i moskeen og...

[KONTAKT] Det er den helt store, 
grænseoverskridende julefrokost, dan-
ske og tyske mindretalsorganisationer 
inviterer til lørdag den 3. december fra 
kl. 18 på det tyske mødested Knivs-
bjerg mellem Aabenraa og Haderslev.
Bund Deutscher Nordschleswiger, 
Slesvigsk Parti, Junge Spitzen og 
Deutscher Jugendverband für Nords-

chleswig indbyder sammen med Syd-
slesvigs danske Ungdomsforeninger, 
Sydslesvigsk Forening, Sydslesvigsk 
Vælgerforening, SSWs Ungdom og 
Friisk Foriining til »grænselands-jule-
frokost med sorberne« - åbent for alle 
- i anledning af, at det tyske mindretals 
»sorbiske år 2016« er ved at rinde ud.
Den musikalske underholdning vareta-

ges af sorber-orkestret Logarythmus.
Entreen og spisningen er sat til 150 kr.
Tilmeldingsfristen er egentlig udløbet, 
men man kan prøve lykken ved om-
gående henvendelse til last@djfn.dk 
hhv. 0045 7362 9191.
Ønskes overnatning på Knivsbjerg, ret-
tes henvendelse til 0045 7369 8819 
hhv. krezeption@bdn.dk

Grænseoverskridende julefrokost

[KONTAKT] SSF Rendsborg-Egernfør-
de amt havde inviteret Søren Ryge til 
Medborgerhuset i Egernførde, så med-
lemmer og andre interesserede kunne 
møde ham på nært hold og få en god 
oplevelse med interessante og under-
holdende historier.
Og det lykkedes til fulde. At få Søren 
Ryge på besøg, var som at modtage 
en gammel ven - en hyggelig fyr - et 
behageligt menneske.
Han tog kontakt med publikum, tog 
sig tid til en hyggesnak og var interes-
seret i historierne, som han i de små 
samtaler fik retur. Selv underholdt han 
de 40 fremmødte med sine fortællin-
ger fra TV-udsendelserne - med nogle 
historier og »guldkorn«, som Søren 
kaldte det - fine bemærkninger fra dis-
se mennesker, som i al enkelthed kun-
ne beskrive en stemning eller holdning 
ganske simpelt. 
Søren fortalte om sine barndomserin-
dringer omkring flagtraditioner og 
fællessang og mange særdeles gode 
historier fra sin bog »Min Lykkelige 
Barndom« fra 2015. Underholdende 
og sjove historier, som også samtidig 
belyste de dansk-tyske forhold i efter-
krigstiden.
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Alle tiders

Lyttende interesseret. (Fotos: privat)

Søren - helt tæt på.

[KONTAKT] Torsdag den 1. december 
kl. 20 indbyder SSF og SdU atter til 
jazz på Flensborghus i Flensborg; i 
denne omgang med danske Wonder-
Brazz.
Sang, en konsekvent hornsektion, 
trommer, percussion og hammondor-
gel er ingredienserne i WonderBrazz 
magiske gryde. Tilsæt masser af inter-
aktion med publikum, et udadvendt 
og let tilgængeligt miks af jazz, soul, 
boogaloo og New Orleans 2nd line, 
og dér har du opskriften på en ufor-
glemmelig aften i selskab med de seks 
fremragende musikere Peter W. Kehl 
- trompet, Ola Åkermann - trombone, 
Stig Naur - saxofon/vokal, Henrik Kje-
lin - orgel, Martin Seidelin - percussi-
on, og Esben Duus - trommer.
www.wonderbrazz.com

WonderBrazz

WonderBrazz - på Flensborghus næste torsdag. (Foto: Thomas Willads)

[KONTAKT] - Det berører mig positivt 
at se, hvor mange forandringer der har 
fundet sted i min gamle menighed, ef-
ter at jeg blev pensioneret, sagde fhv. 
Slesvig-præst Morten Mortensen ved 
en sammenkommst efter indsættelsen 
af hans seneste efterfølger.
Omgivet af kirkegængere mindedes 
han en god og rolig fortid sammen 
med præsten fra Frederiksberg Ulrich 
Terp.
Menighederne i Slesvig og omegn blev 
sammenlagt. Bo Nikolaisen kom som 
ny præst med mange nye ideer og 
idealer også til ungdoms- og børnear-
bejdet. Og pastor Paul Møller følte sig 
i flere overgangs-omgange velkommen 
i området.
Mange medlemmer, præster og gæ-
ster mødtes den 6. november for at 
modtage den nye præst Nils Henrik 
Olesen og sin franskfødte hustru Marie 

Christine. Begge har længe boet og 
arbejdet i København. Og har fortrin-
lige sprogkundskaber. Deres nye hjem 
i Ansgar-komplekset er de allerede 
flyttet ind i.
Ved festgudstjenesten i Gottorp 
slotkapel var der plads til de mange 
medlemmer af menigheden, nabome-
nigheder, venner, bekendte og familie 
samt danske og tyske kollegaer fra 
begge sider af grænsen.
Provst Viggo Jakobsen udtalte aner-
kendende ord om den nye præst.
Niels Henrik Olesen opfordrede i sin 
prædiken de troende til at gøre som 
Jesus´ disciple: slå en bro mellem Gud 
og verden.
Ved middagen på Gottorp-Skolen 
holdt Randi Kuhnt en smuk tale på 
vegne af menighedsrådet.
Og allerede søndagen efter holdt den 
nye præst gudstjeneste i Ansgarkirken 

med en efterfølgende hyggelig kaffeti-
me.

Johanna

Festlig indsættelse

Slesvigs nye præst Niels Henrik Olesen 
hilser på kirkegængere efter indsættel-
sen i Gottorp slotskirke. (Foto: Bernd 
Bossemeier)
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JUL PÅ HUSUMHUS

VESTKYSTKULTUR PÅ SILD
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[KONTAKT] I morgen, fredag, er det 
allerede jul. I hvert fald i Paludanushu-
set og på Bredsted Danske Skole. 
Da holder de danske i Frederiksstad 
og Bredsted julebasar og julestue. 
I Frederiksstad åbner basaren i Pal-
udanushuset allerede klokken ni om 
formiddagen. 
Her vil være salg af julepynt, julesang-
bøger, SSF-julemærker og mere. Man 
kan naturligvis også købe kaffe og 
kage.
Dagens højdepunkt er for mange, 
når børnehavebørnene klokken 14 
ankommer i samlet trop og synger 
danske julesange i Prinsegade/ Prin-
zenstraße.
I Bredsted handler det knap så meget 

om at gå på indkøb. Her kan man selv 
få lov at lave sin julepynt. Værksteder-
ne i Bredsted åbner klokken 16.
Her kan man lave engle, snefnug, nis-
sehuer, julepynt i træ. Man kan binde 
adventskranse, lave konfekt eller sine 
egne julkort. 
Som noget nyt, har bredstedianerne i 
år lånt den store Duplo-modelbane, 
der plejer at være et hit ved julemar-
kedet i Husum. 
Også i Bredsted kan man vederkvæge 
sig med kaffe og kage og andre læk-
kerier. 
Femte og sjette klasse opfører et tea-
terstykke og dagen slutter med skolens 
luciapigers optræden.
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Nissebørnene gør lykke i Frederiksstad. (Foto: Peter Hansen)

I morgen er det jul

[KONTAKT] Med tæt ved 90 betalen-
de gæster slog Sild igennem som spil-
lested for SSFs Veskystkultur. Det skete 
den 18. november, da københavner-
bandet Fjelding spillede i den danske 
skole i Vesterland. 
Ikke nok med, at der var mange. De 
fleste var medlemmer og næsten alle 
var lokale. Fem-otte Jaruplund-kursi-
ster havde fundet vej til vadehavsøen, 

men ellers var det sildringerne selv, 
som viste en opbakning, mange må 
misunde distriktet.
Og de fik noget for pengene, dem der 
var kommet.
Fjelding kalder selv deres musik - som 
de selv skriver - for beat-driven pop-
rock. 
I Vesterland var vist de fleste ligeglade 
med, hvad det hed. De nød bare, at 

der var knald på, så snart den første 
tone blev slået an.
Eat me, hed første nummer, og publi-
kum åd de glade spillemænd råt.
I andet sæt tog nogle sågar dansegul-
vet i brug, selv om der ikke var meget 
af det. Salen var nemlig propfuld. 

ph

Fjelding fyldte salen
Salen var stuvende fuld, længe inden bandet gik i luften. (Foto: Peter Hansen)

[KONTAKT] I lørdags tog vestkysten 
fat på julen med et af årets første - og 
største - julearrangementer. Da holdt 
de danske i Husum og Hatsted jule-
marked på Husumhus. 
Der blev solgt julepynt, husflid, småka-
ger, marmelader og meget mere. Bibli-
oteket solgte ud af bedagede bøger og 
bød børnene på Dolas Dukketeater. 
Sprogforeningen solgte julesangbøger, 
julekort og digtsamlinger og SSW bød 

sig til med information om partiets 
politik. 
Og naturligvis kunne man - som tradi-
tionen byder - mæske sig i æbleskiver 
og hotdogs, som spejderne sørgede 
for. 
På scenen strålede to flotte juletræer, 
som børnene fra Husum Danske Bør-
nehave havde pyntet smukt. 
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Julen begynder i Husum

Spejderne bagte æbleskiver i mængder. 

Salen var fuld af flotte boder med 
alskens julepynt og lækkerier. (Fotos: 
Peter Hansen)

I foyeren bød skolens samarbejdsråd på kaffe og kage. 

[KONTAKT] Det er et stykke tid si-
den, at der for 8. gang var julebasar 
på Hans Meng-Skolen i Vesterland 
med utroligt mange gæster, som købte 
hjemmelavede ting ved 17 boder og 
nød kaffen, kagerne, æbleskiver, hot-
dogs i cafeen.

Arrangementet gav et utroligt over-
skud, som går til børnene på de tre 
danske børneinstitutioner på øen.
En stor tak til de mange flittige hæn-
der, som var med til at gøre denne dag 
til en stor succes.

SSF Sild/ John

Stor overraskelse
Tusind tak for pengene, siger Kaj Tove fra børnehaven, Jan fra fritidshjemmet og 
Lisbet fra skolen. (Foto: Privat)

[KONTAKT] Lørdag den 26. no-
vember starter en række koncerter 
i adventstiden i Helligåndskirken i 
Flensborg. Stephan Krueger, orga-
nist ved kirken, begynder med en 
halv times koncert og spiller værker 
af bl.a. Dietrich Buxtehude, Lam-
bert Chaumount, Johann Sebastian 
Bach. 
Bruhn-orglet kan høres første gang 
efter orglets istandsættelse.
Værker af bl.a. Johann Steffens, 
Christian Cappelen, Max Reger, 
Rued Langgaard står på program-
met lørdag, 3. december med Ste-

phan Krueger ved Bruhn-orglet.
Matthias Sitzwohl (violin) og Hans 
Köster (trompet, Corno da caccia) 
kommer den 10. december og spil-
ler stykker af bl.a. Christian Petzold 
og William Corbett. Stephan Krue-
ger akkompagnerer ved orglet.
17. december spiller Hans Köster 
(trompet, Corno da caccia) og 
Stephan Krueger (orgel) værker af 
bl.a. John Alcock, Johann Caspar 
Ferdinand Fischer, Georg Philipp 
Telemann.
Koncerterne begynder kl. 16; der 
er fri entré.

[KONTAKT] 1. søndag i advent 
den 27. november begynder et nyt 
kirkeår.
Samme dag kl. 10 kan Helligånds-
kirkens menighed fejre, at orglet er 
blevet renset, så tonerne atter lyder 
klare og smukke.

Menigheden ønsker at gøre denne 
dag til en fast festdag for tidligere 
konfirmander, så de har mulighed 
for at møde gamle venner. Der 
bliver serveret kirkekaffe og kage i 
dagens anledning.

Nytårsfest, rene toner
og glædelige gensyn

Lørdags-koncerter
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