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Lanterne

Ny dato

Sensommer

[KONTAKT] Stort lanterne-optog i Egernførde 4. 
november. Lotta og Krudtkuglerne vandt plakatkon-
kurrencen. (Foto: privat)

[KONTAKT] I Rendsborg-Bydelsdorf må det danske 
lanterne-optog flyttes til fredag, 18. november kl. 18 
fra Bydelsdorf rådhus. (Arkivfoto: ZebraDS)

[KONTAKT] Sensommer på Flensborg teater med 
Lisbeth Dahl og Ulf Pilgaard. (Foto: Østre Gasværk 
Teater)

Dansk som 
omgangssprog 
uomgængeligt

[KONTAKT] Det er glædeligt, at 
sprogdebatten igen er blusset op.
SSF har gennem mange år efterlyst 
en aktiv sprogpolitik på tværs af de 
sydslesvigske foreninger. Senest efter 
TV SYD-udsendelserne i december 
2015 om det danske mindretal. Her 
fortalte rektor Jørgen Kühl, at ca. 95 
procent af eleverne og deres foræl-
dre hovedsagelig kun taler tysk uden 
for skolens undervisningslokale.
En alarmerende konstatering.
Nu har SdU taget fat om problemet. 
Der skal gøres en indsats for at styr-
ke dansk sprog i foreninger og klub-
ber. Initiativet tyder på, at denne 
gang skal der omsættes en strategi, 
der helt konkret styrker dansk i SdUs 
medlemsorganisationer.
Med al respekt for sindelagsbegre-
bet er der ingen vej uden om at 
øge fokus på dansk i mindretallet. 
En klar mindretals- og kulturpolitik 
bør sikre, at foreningslivets primære 
målsætning om dansk sprog og kul-
tur virkeliggøres. Fodbold kan man 
spille mange steder, men fodbold 
integreret i en dansk sociokulturel 
ramme med dansk sprog og danske 
værdier, ja, det foregår inden for 
SdUs rækker.
SSF har med jævne mellemrum gjort 
opmærksom på, at sprogbevidsthe-
den i mindretallet ikke fejler noget 
set i relation til Europarådets sprog-
charter, men i dagligdagen kniber 
det gevaldigt med dansk sprogbrug 
uden for undervisnings- og for-
eningslokalet.
Når der kommer tilbagemeldinger 
fra  uddannelsesinstitutioner i Dan-
mark om vore unges danske sprog-
færdigheder, er der ikke meget at 
prale af. Mange taler ikke et accep-
tabelt flydende dansk – for mange 
unge er ikke dus med det danske 
sprogunivers. 
Årsagerne er mange.
De dygtige, der senere flytter til 
Danmark, kommer hurtigt efter det. 
Men den brede gruppe (bl.a. første-
gangs-generationen) har det svært. 
De taler mere dansk som et frem-

medsprog frem for et hovedsprog, 
der åbner op for den enkeltes kul-
turelle identitetsudvikling og hand-
lingsmønster.
Her har mindretallet en stor ud-
fordring, idet forældrene reelt ikke 
bakker op om børnenes danske vej. 
Anerkendelsen af sydslesvigsk som 
en dansk dialekt har ført til en slap-
hed i mindretalssystemet i forhold til 
at have fokus på korrekt dansk.
Den desværre udbredte danske 
attitude: det er godt nok, har haft 
en negativ virkning også i Sydslesvig. 
Det er fint, at sydslesvigsk betegnes 
som en særlig dansk dialekt, men 
det er ikke et tilstrækkeligt kvalitativt 
fundament for en karriere i Dan-
mark.
Det samme burde gælde ved ansæt-
telse i vore sydslesvigske institutio-
ner. Når underviseren ikke kan tale 
et korrekt og varieret dansk, så lærer 
eleverne det selvfølgelig heller ikke.
Den udbredte fokusering på græn-
selandets dobbeltsprogede og -kul-
turelle kompetence har ligeledes 
medført manglende skarphed på 
det danske mindretals selvforståelse 
og mission: Dansk sprog, kultur og 
identitet. Det er på sigt et problem 
for et nationalt mindretal, når dets 
medlemmer ikke længere føler sig 
forpligtet på den nationale beken-
delse. Og bekendelsen er dansk, 
ikke dansk-tysk.
Det danske sprog er og bør være et 
hovedsprog. Derfor er behovet for 
en fælles aktiv sprogpolitik på tværs 
af Sydslesvig taget med i Samrådets 
reviderede samarbejdsaftale.
På sit seneste møde i september 
besluttede Samrådet, at emnet be-
handles nærmere på rådets Sydsles-
vig-konference til februar 2017.
Et oplæg om mindretallets vision og 
mission vil ligeledes være at finde 
på dagsordenen. Målet er, at dansk 
i højere grad bliver hverdagens om-
gangssprog i mindretallet.
Det er uomgængeligt.

SYDSLESVIGSK FORENING

Sydslesvigsk Forening

[KONTAKT] Aisha besøger Sydslesvig 
i forbindelsen med Spil Dansk-Dagen 
- på Flensborg Bibliotek, Nørregade/ 
Norderstr. 59, mandag den 31. ok-
tober kl. 19. Dansk-somaliske Aisha 
giver smagsprøver på sin musik og 
fortæller om det at være professionel 
musiker og sangskriver.
Aisha udgav i 2012 sit debutalbum 

”Deeper Than Roots,” men har i mere 
end 15 år turneret og indspillet med 
internationalt anerkendte kunstnere 
som Tanya Stevens, Kelly Junior, BB 
Seaton og The Savage Rose. Hun har 
sit eget pladeselskab Black Box Re-
cords og også sit eget firma Unikke 
Stemmer, der arbejder med musik og 
børn og unge i udsatte boligområder.

Aisha er soulfuld electro-pop med en 
stærk kerne i øjeblikkeligt fængende 
melodier og nære fortællinger. Aisha 
udgav sin første dansksprogede single 
”Dronning Bi” i 2016.
Entré: 10 euro. Billetsalg på biblioteket 
og ved indgangen.
Mere Spil Dansk på KONTAKTside 2

Smagsprøver med Aisha

Indsættelse på søndag
[KONTAKT På søndag fejrer menig-
hederne i Ugle Herred en glædelig 
begivenhed. Ved gudstjenesten i Tarp 
kirke kl. 19 indsættes menighedernes 
nye præst I sit embede af provst Viggo 
Jacobsen.
Pastor Theresia Trescow-Kühl kommer 
med mange års præsteerfaring fra tre 
små menigheder på Lolland og ser 

frem til at prøve kræfter med de nye 
menigheder i  Sydslesvig.
Indtil hun sammen med sin apote-
kermand Lars kan flytte ind i præste-
boligen i Tarp, pendler hun mellem 
Aabenraa og Sydslesvig, men vil natur-
ligvis både kunne træffes på sit kontor 
og til enhver tid nås pr. telefon.
Menighedsrådede håber, at rigtig 

mange fra menighederne, foreninger-
ne og institutionerne samt kommende 
kolleger vil tage godt imod Ugle Her-
reds nye præstepar ved at deltage bå-
de i gudstjenesten og det efterfølgende 
kaffebord i restaurent Landgasthaus i 
Tarp.
 E.H.V.

Danmarks ambassadør Friis Arne Petersen tog imod SSW-delegationen. (Foto: privat)

Gæstede Danmarks ambassadør
[KONTAKT] Højdepunktet på SSWs 
traditionelle Berlin-tur for nogle dage 
siden var besøget hos Danmarks am-
bassadør Friis Arne Petersen. Disse 
besøg er der efterhånden en kær og 
væsentlig tradition for.
Ambassadøren havde inviteret til 
morgenbrød i sin residens i bydelen 
Dahlem. Her fik SSWs deltagere en 
aktuel orientering om den danske am-

bassades arbejde og ambassadørens 
vurdering af den tyske og internationa-
le politiske situation.
SSWs rejsegruppe med næstformand 
Elke Putzer som rejseleder havde et 
omfattende program med bl.a. besøg 
i indenrigsministeriet og landet Sles-
vig-Holstens Berlin-repræsentation 
samt udstillingen »Alltag in der DDR« 
(Hverdag I DDR).

Derudover blev SSWs kommunalpo-
litiske sekretær Gerhard Jessen fejret 
med en kuffert fuld af gaver, da han 
for 30. og sidste gang organiserede 
SSWs rejse til Berlin (og tidligere 
Bonn). Gerhard Jessen går på pension 
den 31. december.
 ML



28.
SSFs Humanitære Udvalg: Vandringer i grænselandet: Gendarmstien fra Vemmingbund til Søn-
derborg, fra Flensborg/ Exe kl. 9.30
SdU: Håndboldskole for U11-U16 i Tønderhallerne, Tønder 28.-30.10.

29.
SSF, SdU, Aktivitetshuset, Dansk Centralbibliotek og Grænseforeningen: Sydslesvigs Strikkefestival 
på Flensborghus og Aktivitetshuset kl. 9-17
SSF Oversø/Frørup: Lottoaften i ”Gasthaus Salz & Pfeffer” kl. 19
SSF Tønning: Wellnessdag på Skipperhuset kl. 10-16
SSF Slesvig: Udflugt til kål-museet i Wesselburen, fra Schleihallenparkplatz kl. 9.30

30.
Flensborg-menighederne: Efterårsmøde med sognepræst Henrik Vestergaard Jørgensen om ”Kri-
stendom og dannelse” i Det Danske Hus, Sporskifte kl. 14
Flensborg SSF Friserbjerg-Rude: Tur til Dolleruper Destille fra Exe kl. 13.30
Tarp pastorat: Indsættelse af den nye præst Theresia Treschow-Kühl i kirken kl. 19
SSW Sønderbrarup: Medlemsmøde på skolen kl. 19
Slesvig Folkekor: Korprøve i Ansgar Slesvig kl. 19.45 – 21.30

31.
Spil Dansk: Koncert ”Hit med sangskriveren Aisha” på Flensborg Bibliotek kl. 19
Flensborg SSF Nord: Margretheklub i Menighedshuset kl. 14
SSF Jaruplund, Veding og Sankelmark: Gabys læsekreds på skolen kl. 19.30
SSF Garding-Everschop: Reformationsaften i børnehaven kl. 18

1.
Borgerforeningen Flensborg: Grønkål og foredrag med Lisbeth G. Petersen ”Mindre stress og me-
re gejst” i Restaurant Borgerforeningen kl. 19
Flensborg SSF Sct. Jørgen/ Mørvig: Lotto-aften på Jens Jessen-Skolen kl. 20
Lyksborg Kvindeforening: Gåtur gennem den fhv. ”Stützpunkt Mürwik” i Sonwik/ Flensborg, fra 
ZOB kl. 14.30
Store Vi Kvindeforening: Hygge og snak på skolen kl. 19.30
SSF Hatsted: Kreativt værksted for voksne på Husum Danske Skole kl. 19-21
De danske foreninger og institutioner i Ejdersted: Uffes Kaffebar på Uffe-Skolen kl. 15-17
SSF Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset kl. 19

2.
Dansk Erhvervsforening i Sydslesvig: Virksomhedsbesøg hos Kristonics, Harreslev, kl. 17
DSH Aktive Kvinder Flensborg: Hygge på Aktivitetshuset kl. 19
SSF: Østre Gasværk Teater og Gurs Teater med ”Vores Sensommer” på Flensborg Teater kl. 20
SSF Eggebæk/ Langsted: Lotto i Mines Minde
Oksbøl Kvindeforening: Møde i Oksbøl Forsamlingshus kl. 19
SSF Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
Slesvig Seniorklub: Lotto i Ansgarsalen kl. 14
SSF Gottorp amt: Delegeretmøde på Slesvighus kl. 19

3.
Spil Dansk: Fællessang på Søndertorv i Flensborg for børn fra daginstitutionerne kl. 9.30-10 og 
for børn fra skolerne kl. 10.40-11.30
Spil Dansk: Fællessang på Dansk Alderdomshjem Flensborg kl. 10-11
Spil Dansk: Børn fra de danske skoler i Bredsted, Husum, Tønning og Frederiksstad synger på 
torvet i Frederiksstad kl. 11
Spil Dansk: Børn fra Egernførde skoledistrikt synger på markedspladsen i Egernførde kl. 10.40
Spil Dansk: Hjemmekoncert med Alex Jønsson hos familien Kuhnt, Klosterhofer Straße 14, Sles-
vig, kl. 19
Spil Dansk: Hit med højskolesangbogen med Jens Erik Salomonsen og Aase Pejtersen på Harre-
slev Danske Skole kl. 19.30
Det Lille Teater Flensborg: ”Søsteren der ikke vendte hjem” i Hjemmet, Mariegade 20, kl. 19.30
SSF og SSW Medelby/ Vesby og VUF: Bestyrelsesmøde på skolen kl. 19.30
SSF Gettorp: Eddys filmaften i DRK-Haus Gettorf kl. 19.30
SSF Damholm: Hobby i forsamlingshuset kl. 15
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Dansk gudstjenester
[KONTAKT] Der er dansk gudstjeneste 
23.s.e.trin., søndag den 30.oktober 
(Mark.12,38-44) i:
Egernførde, 10, Brask
FL Ansgar Kirke, 14, se Sporskifte
FL Helligåndskirken, 14, se Sporskifte
FL Sct. Hans, 14, se Sporskifte
FL Sct. Jørgen, 14, se Sporskifte
FL Sporskifte, 14, Jørgensen
Frederiksstad, 9.30, Vogel
Harreslev, 11.30, Böll
Husum, 11, Vogel
Kappel, 10, Korsgaard
Lyksborg, 10, Fønsbo
Læk, 14, Mogensen

Rendsborg, 11.30, Brask
SL Ansgar, 10, Møller
Store Vi kirke, 10, Rønnau
Sørup Sognekirke, 12.30, Egeris
Tarp,19, Treschow-Kühl, indsættelse
Tønning, 14.30, Jørgensen
Valsbølhus, 11, Rønnau
Vesterland, 10.30, Mortensen

TORSDAG DEN 27. OKTOBER
Sporskifte, 19, Hougesen

MANDAG DEN 31.OKTOBER
Garding, 18, Jørgensen

FLENSBORG BIBLIOTEK

Stor halloweenfest
[KONTAKT] Der var 20, der var 50, 
der var 100. En af årets største fester i 
børnebiblioteket er lige på trapperne. 
Halloooweeeeeen.
Lørdag den 29. oktober kl. 11 går det 
løs med alle løjerne på Flensborg Bib-
liotek, Nørregade/ Norderstr. 59.
Der er uhyggeligt hobby- og sminke-
værksted, klamme oplevelser i spøgel-
seshulen, gyselig findeleg og mere.

Tag hele familien med og kom ud-
klædt, så er det hele endnu mere fest-
ligt og uhyggeligt.

SLESVIG
Du kan få inspiration og samtidig låne 
nogle af månedens bedste bøger, som 
bibliotekar Karl Fischer præsenterer 
på Slesvig Bibliotek onsdag den 2. no-
vember kl. 19. Fri entré. 

De spiller og synger dansk
[KONTAKT] I år har det sydslesvigske 
Spil Dansk-fællesprojekt (SdU, Aktivi-
tetshuset, Skoleforeningen, Centralbib-
lioteket og SSF) kun hentet en såkaldt 
standardpakke hjem, men den er 
såmænd fyldig nok, som man kan se i 

programoversigten for oven.
Og nu er også Egernførde skoledistrikt 
hoppet på vognen: Børnene syn-
ger i et stort kor med 400 elever på 
markedspladsen i Egernførde den 3. 
november  fra kl. 10.40. Tovholder er 

Jens Peter Møller fra Jes Kruse-Skolen.

http://www.aktivitetshuset.de/kultur-
projekter/spil-dansk-dagen/

Fællesspisning
[KONTAKT] Sild SSFs Aktiv-Café invi-
terer til fællesspisning onsdag den 2. 
november kl. 19 i Kejtumhallen. Der 
serveres hele Danmarks nationalret, 
stegt flæsk med kartofler og persille-
sovs. Pris pr. kuvert 10 euro, drikkeva-
rer kan købes.
Efterfølgende aktiviteter: petanque, 
tæppecurling eller kortspil.
Tilmelding senest den 29. oktober til 
Peter Petersen tlf. 04651 449474 eller 
petermatjes@hotmail.com. Husk - be-
grænset plads!Stegt flæsk. (Foto: privat)

SSF CENTRUM-DUBORG-VEST

Beder om tilmelding
[KONTAKT] SSF-distrikt Centrum-
Duborg-Vest i Flensborg minder om 
tilmelding hos Holger Zeh til morgen-
mads-arrangementet lørdag den 5. no-

vember kl. 9.30 på Flensborghus, hvor 
distriktet byder på stort tagselv-bord 
med kaffe, te og juice for tilmeldte.
Medlemmer: 5 euro, gæster 8 euro.



[KONTAKT] Torsdag den 3. november 
kl. 19.30 åbner Sydslesvigs danske 
Kunstforening  en samtids-kunstudstil-
ling med værker, der er inspireret af 
maleren Vilhelm Hammershøis særlige 
udtryk - med værker af af Kristina 
Kvalvik, Susanne Schmidt-Nielsen, 
Michala Norup, Kristine Djurhuus og 
Kirsten Schauser.
Åbningen finder sted på Flensborg 
Bibliotek, Nørregade/ Norderstrasse 
59, Flensborg.
Museumsinspektør Anette Lindbøg 
Karlsen, Ribe Kunstmuseum, holder 
åbningstalen.
Kunstnerne er tilstede.
Bassisten Kai Stemmler og pianisten 
Kay Franzen spiller.
Kunstforeningen er vært ved et mindre 
traktement.
Alle er velkommen – der er gratis ad-
gang.
Efter åbningen kan udstillingen ses fra 
den 4. til og med den 26. november 
mandag – fredag kl. 10-17,  lørdag kl. 
10-14.

BAGGRUND
I 2016 er det 100 år siden, Vilhelm 
Hammershøi døde, og det markerer 
de fem samtids-kunstnere ved til den-
ne udstilling at gå i tæt dialog med 

mesteren. Deres værker tager ud-
gangspunkt i deres inspiration af den 
store danske maler. Det være sig for-
tællingens underfundighed, kompositi-
onen, penselstrøgene eller tonaliteten.
Ved første øjekast er der en stor spred-
ning i udtrykket – fra det subtile til det 
mere voldsomme, fra det abstrakte til 
det realistiske. Men alle fem kunstnere 
arbejder med en afdæmpet tonalitet – 
en hammershøisk tone.
Med hver deres kunstneriske ind-
gangsvinkel løftes værkerne ind i sam-

tiden ved at sample greb og  materia-
ler på en ny måde.
Hver kunstner præsenterer et værk på 
udstillingen inden for hver sit medium, 
og der er noget for enhver smag: teg-
ning, maleri på lærred, fotografi, video 
og installationsobjekt.
I udstillingen ’En samtale med Vilhelm’ 
arbejdes der med begreber, som 
forbindes med Hammershøi; lyset, 
interiør, rum og arkitektur, inde og 
ude, den medierede kunst (fra foto til 
maleri), det næsten monokrome, det 
abstrakte kontra figuration, det skjul-
te og slørede, struktur og overflade, 
vertikale og horisontale linjer, samt 
skalering.
Værkernes stilfærdighed inviterer 
beskueren til at bruge tid til at se på 
værkerne for at prøve at finde det 
udefinerbare, der ligger bag – nøjagtig 
som kunstnerne oplever det, når de 
står foran et af Hammershøis malerier 
og fører ’En Samtale med Vilhelm’.
Statens Værksteder for Kunst har støt-
tet Kristina Kvalviks arbejde.
www.sdkflens.org 

DL

 

JARUPLUND HØJSKOLE MIT...

SYDSLEVIGS DANSKE KUNSTFORENING

PRESSESEKRETÆR I 25 ÅR

RENDSBORG-EGERNFØRDE

ÅBYHØJ-KORET
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SALOMONSEN & PEJTERSEN

[KONTAKT] SSF-distrikt Harreslev 
inviterer i samarbejde med Sprog-
foreningen til en aften ”Hit med høj-
skolesangbogen” med Jens Erik Salo-
monsen & Aase Pejtersen torsdag den 
3. november kl. 19.30 på Harreslev 
Danske Skole, Søndergade/ Süderstr. 
90, Harreslev. 
Arrangørerne har forud for mødet bedt 
en række gæster vælge en sang fra 

Højskolesangbogen, der betyder noget 
særligt for dem. Måske er det, fordi en 
har en dejlige melodi, eller måske for-
di sangen minder dem om en begiven-
hed eller en person, der har betydet 
noget. Der kan være så mange grunde 
til at holde af en sang.
Man kan være spændt på at høre, hvil-
ke sange gæsterne har valgt, og hvad 
de vil fortælle om dem. 

Hit med sangbogen 

[KONTAKT] Der er offentlig koncert 
med Åbyhøjkoret i Ansgar Kirke, 
Flensborg Nord, lørdag den 29. okto-
ber kl. 16.
Åbyhøj Sangkor er et stort kor, der 
synger rytmiske sange arrangeret til 
koret, sange af Leonard Cohen, James 
Taylor, Sebastian, Anne Linnet, danske 
og nordiske folkesange.

Korets særkende er glæde, klang og 
gode sange.
Åbyhøjkoret, der gæster Jaruplund 
Højskole i weekenden, ønsker at give 
sit publikum en musikalsk opløftende 
oplevelse med sange, der også tekstligt 
giver stof til eftertanke.
Gratis entré.

Koncert i Ansgar
Glade kormedlemmer. (Foto: privat)

[KONTAKT] SSF Rendsborg by og 
Den Danske Kirkes filmklub viser Erik 
Clausens film ”Mennesker bliver spist” 
onsdag den 2. november kl. 19.30 i 
kirken, Gerichtsberg 6: 
Herluf passer sit job som mekaniker, 
og når arbejdsdagen er slut, vender 
han hjem sig til sin hustru Ingelise. 
Sådan har det været i mange år, og 
rutinen har for længst overtaget ægte-
skabet og dagligdagen – kun afbrudt 
af datterens bryllupper - og nu står det 

tredje af slagsen for døren.
Herluf har dog større problemer end 
en ubeslutsom datter. Ingelise har en 
affære bag hans ryg, og på jobbet be-
gynder han at glemme selv de vigtigste 
ting. Og en dag kommer Herluf ikke 
hjem, som han plejer.
Filmen vises med danske undertekster.
Det er gratis at se filmen, men man er 
velkommen til at give et lille bidrag til 
kaffe- og snackbaren.

Rendsborg filmklub

[KONTAKT] I Egernførde inviteres som 
hvert år til det store fælles lanterneop-
tog fredag den 4. novmber med start 
fra Medborgerhuset kl. 18.
I fællesskab synges de kendte lanter-
nesange på dansk, og de forventede 
500 deltagere går samme hyggelige og 
sikre rute som sidste år under ledsagel-
se af TUS Eckernfördes musikkorps.
Efter turen er alle deltagere velkomne 

i skolens hal, hvor der sælges vafler, 
pølser og drikkevarer.
Arrangør er Borreby Børnehave, 
Egernførde Børnehave, SSF Egernfør-
de,  SSFs Ældreklub, Egernførde me-
nighed, Egernførde Fritidshjem, SSW 
Egernførde, Aktive Kvinder Egernfør-
de, Risby Danske Skole, IF Egernførde, 
UF Egernførde og Jes Kruse-Skolen.

Fælles lanterneoptog

[KONTAKT] Desværre har bestyrelsen 
for SSF Rendsborg by måttet skubbe 
datoen for lanterneoptoget, fordi det 
bestilte musikkorps havde glemt afta-
len.
Så derfor: Ny dato - fredag den 18. 
november er der lanterneoptog i By-
delsdorf -  deltagerne mødes på Tor-
vet/ Markt ved rådhuset i Bydelsdorf 
kl. 18.
Og bestyrelsen glæder sig til en hyg-
gelig aften med alle medlemmer 

og venner, alle fra de andre danske 
foreninger, med deres familier og ven-
ner, veludstyret med lanterner til en 
stemningsfuld aften.
Til de ældre elever stiller bestyrelsen 
fakler til rådighed.
Rendsburger Musikkorps ledsager 
optoget og spiller de kendte lanterne-
sange.
Efter optoget kan der købes grillpølser 
og drikkevarer ved Ejderhuset.

Ny dato for lanterne-
optoget i Bydelsdorf

[KONTAKT] Når 2016 smyger sig vej 
gennem champagnebrus, nytårsskyts 
og begyndende branderter og forvand-
les til 2017, slutter en epoke i Sydsles-
vig: Pressesekretær i Sydslesvigsk For-
ening og redaktør på SSFs medlems-
sider KONTAKT i Flensborg Avis og 
Sydslesvigsk Årbog, Bernd Engelbrecht, 
fejrer 25 års jubilæum 1. november - 
og går på pension ved årets udgang. 
Det kan man da kalde »at begynde på 
et nyt livsafsnit«.
Jeg håber ikke, at næsten-jubilaren 
benytter sig af retten til at smide ind-
lægget her i papirkurven - måske med 
begrundelsen, at det er uinteressant. 
I givet fald skal jeg nok komme efter 
ham og klage til Gud og hvermand og 
Jon og Jens A.

I kraft af sit job har Bernd deltaget i 
utallige arrangementer i grænselandet, 
og jeg gruer næsten for Dansk Gene-
ralsekretariats reception for en dygtig 
medarbejder 1. november. Folk duk-
ker op fra nær og fjern i titusindvis - og 
køen af folk, der vil holde taler, slutter 
omkring Wassersleben (den journali-
stiske udlægning). Med dette indlæg 
springer jeg let og elegant talerækken 
over.
Som journalist i grænselandet i mange 
år - ikke mindst med fokus på min-
dretallene - har jeg drevet rovdrift på 
jubilaren. Aldrig er jeg eller andre kol-
leger gået forgæves til ham, når min-
dretalsknuder skulle løses op. Bernd 
kender alle, organisationsfolk og de 
mere anonyme SSF-medlemmer.

Derfor var det så bekvemt lige at 
kontakte Bernd. At han så også er et 
dejligt og positivt menneske, er kun et 
plus - ikke mindst for SSF, der - også - 
bliver spejlet i de ansatte.
Da pladsen på KONTAKT ikke er ube-
grænset, stopper jeg her.
Tak Bernie, gode kollega, for et man-
geårigt samarbejde - og lidt mere pri-
vate relationer.
Nyd dit otium sammen med Renate.
Flemming Nielsen,
Egernsund

RECEPTION
Der er åben 25 års reception for SSFs 
afgående pressesekretær Bernd Engel-
brecht tirsdag den 1. november kl. 14-
16.30 i salen på Flensborghus.

At begynde på et nyt livsafsnit

[KONTAKT] Am Dienstag, den 1.No-
vember findet ein Minderheiten Wor-
ld Café in der Himvolkshochschule 
Jaruplund Højskole in Jarplund statt. 
Das Café ist Teil eines Bund-Län-
der-Projektes zwischen dem Land 
Schleswig-Holstein, GIZ (Gesellschaft 
für internationale Zusammenarbeit), 
ECMI (European Centre for Minority 
Issues) und FUEN (Federal Union of 
European Nationalities). 
Im derzeitigen zweiten Modul des 
Projektes nehmen die Minderheiten 
aus dem Westbalkan an einer mehr-
tägigen Studienreise mit politischen, 
sozialen, wirtschaftlichen  und kultu-
rellen Programmpunkten in Schles-
wig-Holstein teil um mehr über das 
Minderheitenmodell und die Sozial-
leistungen des Landes zu erfahren. 
Im World Café möchten die Veran-
stalter den Teilnehmern auch die 
Organisationen und Erfahrungen der 
dänischen Minderheit näher bringen. 
 
HINTERGRUND
In den Ländern des Westbalkans (u.a. 
Albanien, Mazedonien, Kosovo und 
Serbien) sind Minderheiten, nach wie 
vor, stark von sozialer und ökonomi-
scher Diskriminierung betroffen. 
Angehörige von Minderheiten haben 
häufig keine umfassenden Informati-

onen, noch  ausreichenden Zugang 
zu kommunalen Dienstleistungen, 
Infrastruktur, Bildung oder dem Ar-
beitsmarkt. Viele Angehörige der 
Roma-Bevölkerung im Westbalkan, 
aber auch anderer nationaler und eth-
nischer Minderheiten, leben in Haus-
halten unterhalb der Armutsgrenze 
und sind auf familiäre und staatliche 
Unterstützungsleistungen angewiesen. 
Alle beteiligten Länder befinden sich 
in einem Dezentralisierungsprozess in 
sehr unterschiedlichen Stadien. 
Gemeinsam ist ihnen jedoch klar, dass 
die Kommunen bisher nicht in der 
Lage sind, die ihnen zugeschriebenen 
Aufgaben in vollem Maße auszufüllen. 
Die Kapazitäten und Kompetenzen lo-
kaler Akteure (insbesondere von Sozi-
alzentren und Gemeinden) sind nicht 
ausreichend, um qualitativ und quan-
titativ angemessene Dienstleistungen 
für vulnerable Gruppen, darunter oft 
Roma, zur Verfügung zu stellen. Der 
Zugang zum Arbeitsmarkt bleibt vielen 
Angehörigen von Minderheiten – nicht 
zuletzt auch wegen der unzureichen-
den Ausbildung – verwehrt. 
Hinzu kommt, dass Mitarbeiter/in-
nen in staatlichen Einrichtungen die 
NGOs, die sich um eine soziale und 
wirtschaftliche Teilhabe der Minder-
heiten bemühen, bisher nur selten als 

kompetente Partner anerkennen. 
Mit seiner auch international als 
„Good-Practice-Modell“ geltenden 
Minderheitenpolitik ist das Land 
Schleswig-Holstein prädestiniert, sei-
ne Erfahrungen für die Teilhabe von 
Minderheiten im Westbalkan  einzu-
bringen.  
Schleswig-Holstein möchte gemein-
sam mit den vom Bundesland geför-
derten Institutionen FUEN und ECMI 
einen aktiven Beitrag zum Schutz von 
Minderheiten auch in anderen Regi-
onen Europas leisten und ein Lernen 
aus den Erfahrungen im deutsch-däni-
schen Grenzland ermöglichen. 
 
ZIEL
Ziel des Projekts ist, dass lokale Akteu-
re im Westbalkan die Erfahrungen aus 
Schleswig-Holstein zur Erhöhung des 
Zugangs zu sozialen Dienstleistungen 
von Roma nutzen. 
Ziel dieser Vereinbarung ist zum ei-
nen die inhaltliche Vorbereitung von 
und Teilnahme an zwei Trainings und 
einem Workshop in den Ländern des 
Westbalkan. Weiterhin wird eine De-
legationsreise in Schleswig-Holstein 
durch die FUEN durchgeführt, wobei 
die Vorbereitung, Umsetzung und be-
gleitenden Maßnahmen von der FUEN 
geleistet werden.  

Minderheiten World Café

’En samtale med Vilhelm’

Kristina Kvalvik.
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i Sydslesvig  2016/2017
Arrangementer

Richard Farrell & 
The Last Tribe

Fredag
18.11.2016 • 20:00
Medborgerhuset
Egernførde

Fredag
18.11.2016 • 20:00
Vesterland Danske Skole
Vesterland

Foto: G. Thai

Søndag
20.11.2016 • 20:00
Stadttheater
Flensborg

Fredag
25.11.2016 • 20:00
Deutsches Haus
Flensborg

Søndag
27.11.2016 • 17:00
Harreslev Danske Kirke
Harreslev

Fredag
18.11.2016 • 20:00
Medborgerhuset
Egernførde

Fjelding Frøken Nitouche De tre B: Beethoven,
Bruch & Brahms

Julekoncert med
Cæcilie Norby &
Lars Danielsson

Dansetimen

i Medborgerhuset

LANDSTEATRET

Foto: G. Thai

VESTKYSTKULTUR

Kristin Korb Trio

16
Fredag
11.11.2016 • 20:00
Flensborghus
Flensborg

PÅ FLENSBORGHUS

Onsdag
09.11.2016 • 19:30
Medborgerhuset
Egernførde

Foredrag ved 
Søren Ryge Petersen

Foto: M. Engelund

Onsdag
02.11.2016 • 20:00
Stadttheater
Flensborg

Vores Sensommer

19.10. - 17.11.2016
Program: 
syfo.de/spildansk

SPIL DANSK

16



FLENSBORG FDF

PÅ FLENSBORG TEATER

FANTASTISKE SILD

NY UDSTILLING I AKTI

EJDERSTED

Sydslesvigsk Forenings informationsblad
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[KONTAKT] Foreningen Norden i Lan-
geskov på Fyn har i flere år arrangeret 
endagsture til forskellige danske øer. 
I 2016 valgte vi imidlertid, at turen 
skulle gå til en tidligere dansk ø, nem-
lig Sild.
Interessen blandt vore medlemmer var 
så stor, at vi måtte dublere turen og 
endda sende medlemmer med bussel-
skabets egen tur til Sild - så i alt 120 
af vore medlemmer besøgte Sild i maj 
måned.
Her vil vi specielt berette om turen 
søndag den 1. maj med Erik som 
chauffør og Peter fra Sild som guide.
Bussen ankom til øen i strålende 
solskin, og guiden Peter tog imod os 
ved færgen i List. Derefter kørte vi 
øen rundt og nød den skønne natur 
samt Peters både historiske og mun-
tre beretninger. Turen gik helt ned til 
Hørnum, hvor vi hilste på Peters »ven-
inde«, sælen Willy.
Til sidst havde vi en time på egen 
hånd i Vesterland, og så - 10 minutter 
før afgang til toget - skete uheldet. En 
betonklods kom i vejen. En af del-

tagerne, Grete, stødte ind i klodsen, 
faldt og slog sig gevaldigt. I samråd 
med Grete besluttede chauffør og 
guide at køre hende til klinikken til 
nærmere undersøgelse. Alle ventede 
spændt i bussen, og efter 1/2 time fik 
vi besked om, at lårbenet var brækket, 
og at man hurtigt ville gøre klar til 
operation.
Da Grete ikke følte sig sikker i at kom-
munikere på tysk, og for at hun ikke 
skulle føle sig alene, tilbød en anden 
deltager, Ole, at blive hos hende. 
Vi efterlod dermed Grete og Ole på 
øen, og med forsinkelse kom bussen 
på autotoget til fastlandet. Turen over 
Silddæmningen var en stor og helt 
speciel oplevelse.
Grete oplevede et velfungerende og 
kompetent sygehus. Peter og Ole be-
søgte hende flittigt og holdt kontakten 
til Danmark. Det viste sig, at en af 
sygeplejerskerne kunne dansk, og hun 
var yderst hjælpsom og sørgede bl.a. 
for dansk læsestof og rent tøj.
Ole fik uventet et tredages ophold 
med ekstra oplevelser. Peter tilbød 

gæstfrit, at Ole kunne bo hos ham, og 
Ole havde dermed fået sin egen guide 
til ekstra rundvisning på øen.
Tilfældet ville, at Peter havde lovet at 
hjælpe sin datter, der har en blomster-
forretning, med at ordne 1800 roser 
til et modeshow. Da Ole er udlært 
blomsterdekoratør, blev han også lige 
sat i arbejde. Efter endt arbejde kunne 
de besøge Grete på hospitalet med en 
buket blomster. 
Det gik planmæssigt fremad efter ope-
rationen, og spørgsmålet meldte sig 
nu, hvornår og hvordan Grete skulle 
komme hjem.
Peter foreslog, at Grete måske kunne 
komme hjem til Langeskov med bus-
sen søndagen efter, hvor foreningen 
havde tur nr. 2 til Sild -  igen med Erik 
fra som chauffør. 
På grund af velvilje fra sygehus, chauf-
før og busselskab, kunne Grete om af-
tenen 8 dage efter sin operation fuld-
ende turen. Hun blev sat af bussen tæt 
på sin bolig, hvor familie og bekendte 
tog imod hende med en kørestol. 
I dag har Grete det fint og er taknem-

melig for den gode behandling, hun 
fik hele vejen igennem.
På vegne af Foreningen Norden Lan-

geskov vil vi takke alle, der bidrog til, 
at hændelsen trods alt endte godt.

- og hvordan en endagstur blev til en uges ophold

Stranden og promenaden ud for Vesterland. (Foto: privat)

[KONTAKT] Tønning og Vestejdersted 
Danske Menigheder holdt også i år 

deres høstgudstjeneste fælles i Tøn-
ning. Efter gudstjenesten var der kirke-

kaffe med auktion. Indtægterne gik til 
Folkekirkens Nødhjælp.

De takkede for høsten
Alle gode gaver.... (Foto: Kerstin Pauls)

[KONTAKT] Lisbet Dahl og Ulf Pil-
gaard har spillet et hav af store roller 
hver for sig og i parløb. De mødes nu i 
Lisbet Dahls 50-års jubilæumsforestil-
ling for første gang siden firserne som 
ægtepar – onsdag den 2. november kl. 
20 på Flensborg teater, indbudt af SSF.
Vores Sensommer er hjertevarmt skue-
spil med galgenhumor og eftertanke 
om livet, der pludselig gik. Familiens 
feriehytte ved skovsøen bliver rammen 
om en særlig varm sensommer for et 
ægtepar oppe i årene. Med kævl og 
kærlighed forsøger de at forsone sig 
med fortidens fejltagelser og de indly-
sende fremtidsudsigter.
To af Danmarks allerstørste scene-
kunstnere slippes løs med et nutidigt 
blik på en klassisk fortælling om tilvæ-
relsens uforudsigelige bølgeskvulp.

Lisbet Dahl og Ulf Pilgaard. (Foto: 
Østre Gasværk Teater)

Dahl og Pilgaard

[KONTAKT] Fra den 1. november til 
den 31. december præsenterer Peter 
Michael Heyer Dagmar Reifenhausens 
billeder i Aktivitetshuset.
Dagmar Reifenhausen blev født 1954 i 
Düsseldorf og oplevede en traumatisk 
barndom. Som 18-årig begyndte hun 
at arbejde og udtrykke sig kunstnerisk 
og et år senere havde hun sin første 
udstilling på Frankfurt universitet.
Mellem 1975 og 1987 var Dagmar 
hjemløs i fire år og der gik 20 år efter 
den første udstilling, at hun igen fik 
kunstnerisk anerkendelse.
Hendes værker blev udstillet i bl.a. 
Flensborg, Kiel og Heiligenhafen.
Dagmar flyttede til Slesvig-Holsten, 
hvor hun ikke kun fik en egen lejlig-
hed igen, men også mulighed for at 
udstille i Sønderjylland i bl.a. Banegår-
den Aabenraa. 
Udstillingen åbnes af Peter Michael 

Heyer torsdag den 3. november kl. 18 
med et glas sekt/ juice - og alle er hjer-
telig velkommen. 

FOTOKURSUS
Onsdag 2.11. 17.30-19.30 er der 
fotokursus for børn og voksne (spejl-
reflekskamera) med Marc Rickertsen. 
Medbring kamera med kort og meld 
dig til.

LEDIG PLADS
Der er en ledig plads på kurset “Sy 
fantastiske tørklæder” lørdag 5.11. kl. 
9-17 og søndag 6.11. 9-15 med Anne 
Heiberg. Man skal være ferm med 
symaskinen, medbringe stof og sygrej, 
evtl. egen symaskine. Pris: 47 euro, 
tilmelding påkrævet.
Tilmelding på 0461 150 140 eller ak-
ti@sdu.de

Abstrakte malerier
Af Dagmar Reifenhausen.

[KONTAKT] I samarbejde med Flens-
borg Y´s Men´s Club og FDF Flens-
borg kunne Ansgar menighed i Flens-
borg Nord forleden fejre, at høsten er 
kommet i hus.
En festlig høstgudstjeneste startede og 
sluttede med, at to væbnere under 
vejledning af en senior bar FDF-kred-
sens fane igennem kirken.
Efter højmessen var der endnu to ar-
rangementer i kirken., inden der var 
spisning og udtrækning af gevinster på 
lodsedler. 
Først var der auktion over høstgaverne 
oppe ved alteret. Det var kassereren 
i menigheden, Ole Rinneberg, der 
stod for auktionen. Lieselotte Møller 
fra menighedsrådet og Lena Jensen 
fra FDF Flensborg fik fordelt de bor-
tauktionerede frugter, grøntsager og 
blomster. Derefter var en modeopvis-
ning med flere FDFere og tøj på fra 
Banglashoppen i Nørregade. Volker 
Schade fra Flensborg Y´s Men´s Club 
var toastmaster.

StA

Væbnerne Malica og Clara bærer fanen ud ledsaget af senior Jonas. (Fotos: privat)

Lieselotte Møller, Lena Jensen og Ole Rinneberg starter auktionen.

FDF-leder Suse parat til at gå op sam-
men med Clara og Malica

Høsten
er i hus
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