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Ballet i Husum
[KONTAKT] Dansk Danseteater gæster Husum med 
to moderne balletter.
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Mikkelberg viser
[KONTAKT] Udstillingssæsonen starter med 18 
kunstnere.

[KONTAKT] Øverst på den poli-
tiske dagsorden siden september 
står flygtningekrisen i Europa. Ikke 
mindst de europæiske grænsere-
gioner er tæt på begivenhedernes 
centrum, politisk og humanitært.
Kritikken er haglet ned over Dan-
mark og den danske regering, ikke 
mindst efter at Danmark indførte 
grænsekontrol ved vores dansk-
tyske grænse den 4. januar.
Der er blevet sagt og skrevet me-
get om, hvilke konsekvenser den 
danske grænsekontrol ville kunne 
få på det grænseoverskridende 
dansk-tyske samarbejde.
Men rent faktisk er ingen af de 
bange anelser, man havde, ind-
trådt. Der er ingen lange kødan-
nelser ved grænseovergangene. 
Der er ikke tale om lange vente-
tider for de knap 8.000 tyske og 
1.200 danske pendlere, der hver 
dag kører på arbejde i nabostaten.
Studerende af anden etnisk her-
komst har ingen særlige gener ved 
at krydse grænsen, når de er på 
vej til forelæsninger på den anden 
side af kontrollen.
I øvrigt er der tale om, at man 
fra dansk side har indført en 
midlertidig pas- og ID-kontrol 
uden indførelse af det såkaldte 
transportøransvar. Denne gelinde 
form for grænsekontrol ligger selv-
sagt inden for Schengen-aftalens 
bestemmelser. Kontrollen kan 
forlænges op til et halvt år, deref-
ter skal en yderligere forlængelse 
godkendes af EU-kommissionen.
Jeg har fuld forståelse for, at 
Danmark indfører en midlertidig 
kontrol under de givne ekstraor-
dinære politiske omstændigheder, 
ikke mindst, da Sverige indførte 
grænsekontrol ved årsskiftet.
I sidste ende handler den danske 
regering ikke anderledes end 
mange andre lande i både Skandi-
navien og Europa.
Selvfølgelig er det trist, at grænse-
bommene falder ned som domi-
nobrikker gennem hele Europa. 
Trist, at de ellers siden 50erne 
åbne grænser i Skandinavien er 
blevet lukket.
Trist, at EU ikke kan finde ud af 
at løse flygtningekrisen på det in-
ternationale plan, hvor det hører 

hjemme, hvorfor nationalstaterne 
tvinges til at beslutte nationale 
løsninger.
Den 8. januar havde partiet Al-
ternativet inviteret til en samtale 
i Kobbermølle om grænselandets 
holdning til Danmarks indførelse 
af grænsekontrollen.
Til stede var landdagspolitikere for 
SSW og de Grønne, repræsentan-
ter for DGB, transportbranchen, 
ÖPNV, Flensborg Universitet, 
græsrødderne fra Flensborg bane-
gård og SSFs formand.
Der blev udtrykt stor bekymring 
for, hvilke negative konsekvenser 
den danske grænsekontrol ville 
kunne få og sikkert ville have for 
udviklingen i vores region. Be-
kymringer, som bekendt indtil nu 
ikke er blevet til virkelighed.
Forargelsen og vreden over den 
danske regerings beslutning om at 
indføre grænsekontrollen var evi-
dent. Der blev hæftet ukvemsord 
på regeringen, som jeg ikke vil 
gentage.
Der er et ordsprog, der siger: 
”Man skal ikke kaste med sten, 
når man selv bor i et glashus.”
Hvis man mener, at man ikke kan 
holde ferie i Danmark under de 
givne politiske omstændigheder, 
så kan man i hvert fald heller ikke 
holde ferie i Tyskland og da slet 
ikke i Bayern.
Dobbeltmoralen og selvretfærdig-
heden trives i bedste velgående 
også i denne grænsekontrollernes 
tid.
Hvad det angår, kan vi som dansk 
mindretal stå Danmark bi ved 
at oplyse om Danmarks bevæg-
grunde i vor grænseregion.
Derfor kan man stadig være 
uenig i Danmarks førte flygtnin-
gepolitik, uden at der kan sættes 
spørgsmålstegn ved mindretallets 
loyalitet over for Danmark og den 
danske befolkning.
Selvom Danmarks image i den 
internationale kontekst igen er fal-
dende, rokker det ikke ved min-
dretallets danske sindelag.
Vi er og bliver danske uanset, 
hvad verden mener og synes om 
vort fædreland.

Jon Hardon Hansen

Grænsekontrol –
Danmarks image

[KONTAKT] Når SSF og Comedie-
teatret mandag den 1. februar kl. 20 
serverer ”Rent mel i posen?” på Flens-
borg teater, kan publikum glæde sig til 
skarpt og underholdende morskabs-
teater med skuespillere som Thomas 
Mørk, Jeanne Boel, Karsten Jansfort, 
Lisbeth Gajhede, Tanya Lund Ander-
sen og Alex Høgh Andersen.
Robert er et helt almindeligt folketings-
medlem med hang til frynsegoder og 
stort set alle udgifter betalt. Han drøm-
mer om en ministerpost i den næste 
regering. Hans kone Karin er pjattet 
med boligindretning, så hjemmet er 
proppet med inventar købt på skat-

teydernes regning. Alt er kort sagt ren 
idyl - lige indtil de blodtørstige medier 
pludselig giver sig til at snage i famili-
ens bilag.
Og panikken bliver ikke mindre, når 
den mest magtfulde af partispidserne 
kommer på kontrolbesøg for at tjekke 
Roberts ærlighed.
Følg familiens tapre, kaotiske kamp 
for at gemme alle beviser af vejen, 
finde på sære søforklaringer og undgå 
en skæbne værre end døden - nemlig 
at skulle betale noget selv. Og få svar 
på store spørgsmål som: Hvor mange 
bilag kan der være i en skotøjsæske? 
Må man trække sine gardiner fra? Skal 

man eje et fuglebad for at kunne passe 
sit politiske arbejde? Hvor loyal er en 
underbetalt au-pair fra Letland? Hvad 
med sønnens lejlighed og spillegæld? 
Og hvad har den korrekte og sirlige 
kontrollør mon selv at skjule? Har de 
rent mel i posen? 
Instruktør er Anders Lundorph.
Comedieteatret har lagt oversættelsen 
og bearbejdelsen af forestillingen i 
hænderne på Carl-Erik Sørensen, en af 
tidens skarpeste satirikere. Det engel-
ske manuskript danner grundlaget for 
en skræmmende aktuel fordanskning.

Skarpt og underholdende

Thomas Mørk, Jeanne Boel, Karsten 
Jansfort, Lisbeth Gajhede, Tanya Lund 
Andersen og Alex Høgh Andersen lover 
morskabsteater af karat. (Foto: Come-
dieteatret)

[KONTAKT] Seit Beginn des Jahres 
ist Jon Hardon Hansen, Däne aus 
Südschleswig, neuer Vorsitzender des 
Minderheitenrates der vier autoch-
thonen nationalen Minderheiten und 
Volksgruppen in Deutschland.
Hansen ist dänischer Pastor auf Sylt 
und seit 2013 Vorsitzender des Syds-
lesvigsk Forening (SSF) – des Südsch-
leswigschen Vereins, Kulturträger der 
dänischen Minderheit in Südschleswig.
„Ich freue mich über diese neue Her-
ausforderung und hoffe, die vier aner-
kannten autochthonen Minderheiten 
in Deutschland auf Bundesebene in 
diesem Jahr gut zu vertreten.
Die Geschichte des deutsch-dänischen 
Grenzlandes zeigt uns, dass es mög-
lich ist – wie man bei uns sagt – ‘vom 
Gegeneinander zum Nebeneinander 
über das Miteinander zum Füreinan-
der’ zu leben. Dies soll mein Leitmotiv 

in diesem Jahr sein.
Wir stehen vor großen gesellschafts- 
und kulturpolitischen Herausforderun-
gen.
Kulturelle Vielfalt in Deutschland ist 
Teil unserer Identität. Wir alteinge-
sessenen Minderheiten sind dafür 
der beste Beweis und stehen für eine 
weltoffene Gesellschaft”, so der neue 
Vorsitzende Jon Hardon Hansen zum 
Amtsantritt. 
Letztes Jahr feierte der jetzige Minder-
heitenrat sein 10-jähriges Bestehen 
und zog Bilanz. Intensiviert werden 
soll der Kontakt zum Bundestag, ins-
besondere auch zum Bundesrat. Der 
Minderheitenrat wünscht sich eine 
Bundestags- wie auch Bundesratsde-
batte zu den minderheitenrelevanten 
Themen und wird sich dafür einset-
zen.
Die Zusammenarbeit der nationalen 

Minderheiten und Volksgruppen in 
Deutschland in einem Minderheiten-
gremium ist allerdings älteren Datums. 
So etablierte sich eine Art Rat bereits 
im Vorfeld der Wiedervereinigung 
Deutschlands mit Hinblick auf eine 
Verankerung der Minderheitenrechte 
im neu zu beschliessenden Grundge-
setz; allerdings ohne Erfolg.
Der Internetauftritt des Minderheiten-
rates und des Minderheitensekretari-
ats informiert neben deutsch in den 
Regional- und Minderheitensprachen 
nord- und satefriesisch, dänisch, ober- 
und niedersorbisch sowie nieder-
deutsch über die autochthonen Min-
derheiten in Deutschland; seit Beginn 
des Jahres auch in englischer Sprache.
www.minderheitensekretariat.de
www.facebook.com/minderheitense-
kretariat.de

Jon Hardon Hansen neuer Vorsitzender

Jon Hardon Hansen, Vorsitzender des 
SSF und neuer Vorsitzender des Min-
derheitenrates in Deutschland.



29.
SSW: Nytårsreception i Hotel Osterkrug, Husum kl. 19
Flensborg danske menigheder: Spaghettigudstjeneste i Skt. Hans Kirke kl. 18
SdU: Håndboldmesterskaber for seniormix i Træningshallen, Slesvig kl. 19
Ældreklubben Flensborg-Duborg: Hygge med æbleskiver, gløgg, kaffe på Flensborghus kl. 
14.30
De danske organisationer og institutioner i Nibøl: Lotto i foreningshuset kl. 19.30
SSF-distrikt Satrup/Havetoft: Hygge med gløgg og æbleskiver i Hostrup Forsamlingslokale 
kl. 18.30

30.
Flensborg Helligåndskirke: A capella-koncert med Pure Vocals kl. 19
SSF Husum og Ejdersted amter: Vestkystkultur med Almost Irish på Husumhus kl. 20

31.
Flensborg SSW-distrikt Tarup: Politisk frokost med Susanne Schäfer-Quäck, Edgar Möller, 
Thorsten Kjärsgaard, Glenn Dierking og Simon Faber i Taruphus kl. 11.30
SSF-distrikt Sild: Tøj- og legetøjsmarked i Kejtumhallen kl. 11-17

1.
SSF: Comedie Teatret og ”Rent mel i posen?” på Flensborg Teater kl. 20 
Flensborg SSF-distrikt Nord: Diabetikerklub i Menighedshuset kl. 14
Slesvig Folkekor: Korprøve i Ansgar Slesvig kl. 19.45 – kl. 21.30

2.
Borgerforeningen Flensborg og Folkeuniversitetet: Foredrag med prof. dr. Sven Hakon 
Rossol om ”H.C. Andersen – den store kosmopolit” i Restaurant Borgerforeningen kl. 19
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad med Sejlklubben i Tønnsenhuset kl. 9
SSF-distrikt Sild: Dansk-tysk stikkecafé mødes i Kulturhuset i List kl. 15-17    
SSF- og SSW-distrikt Ladelund samt UF: Generalforsamling i Kirkevang kl. 19.30
De danske foreninger og institutioner i Vidingherrred: Biblioteksbus ved skolen kl. 11.30
SSF- og SSW-distrikt Velt/Follervig: Generalforsamling i ”Op de Burg” kl. 20
SSF-distrikt Bøglund: Hobby i forsamlingshuset kl. 19

3.
Flensborg Bibliotek: Lillis Lyttesalon med Anette Jensen kl. 15
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
SSF- og SSW-distrikt Sild: Generalforsamling i Kulturhuset i List kl. 18.30
Midtangel Danske Menighed: Film ”Matador 15+16” i menighedslokalet i Satrup kl. 19
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30

4.
Det lille Teater Flensborg: Jubilæumsforestilling – ”Søsteren, der ikke vendte hjem” i 
Hjemmet kl. 19.30
SSFs Humanitære Udvalg: Seniordans med Signe Andersen på Flensborghus kl. 14.30
SSF- og SSW-distrikt Oversø/Frørup: Generalforsamling på Restaurant Salz & Pfeffer kl. 
19
De danske foreninger og institutioner i Vidingherrred: Seniorcafé i Aventoft Menigheds-
hus kl. 15
Torsdagsklubben Mårkær: Møde hos Gertrud Jochimsen kl. 15
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
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HUSUm SSF

[KONTAKT] SSF-distrikt Husum og 
Omegn havde igen i 2015 et yderst 
aktivt år, kunne formand Daniela Ca-
spersen berette på distriktets general-
forsamling den 25. januar.
Hun nævnte blandt andet udflugt til 
brandvæsnet i Tønder, weekendtur til 
København og Roskilde, sensommer-
fest og sankthansfest.
Og kasserer Burkhard Klimm havde 
forklaring på rede hånd for overskud-
det på næsten 1000 euro. Dels havde 
man i 2015 fået udbetalt et tilskud, 
som egentlig skulle være kommet i 
2014, dels var to udflugter blevet af-

lyst, og de sparede jo begge penge til i 
hvert fald busturen. 
De aflyste ture var besøg på en skole i 
Løgumkloster, som værterne aflyste på 
grund af manglende tid, og juleturen 
til Ribe, som ikke kunne samle delta-
gere nok.
Såvel Burkhard Klimm som næstfor-
mand Hauke Hinrichs blev genvalgt. 
Faktisk var eneste nyvalg Nina Mau-
Jensen, der blev landsmøde-delegeret 
i stedet for Michael Seidel, der ikke 
var mødt og derfor ikke var valgbar.
Generalforsamlingen valgte ikke besty-
relses-suppleanter.

Penge på bogen trods aktivt år

[KONTAKT] Kammerkor Pure Vocals 
giver a capella-koncert lørdag den 
30. januar kl. 19 i Helligåndskirken 
i Flensborg. Under ledelse af Thekla 
Jonathal synger semblet værker af bl.a. 
Heinrich Schütz og musik fra Estland 
og Litauen.
Fri entré.

A capella-
korkoncert

Pure Vocals, lørdag i Helligåndskirken.

[KONTAKT] Det bliver en aften i dan-
sens tegn, når SSF og Dansk Dansetea-
ter tirsdag den 9. februar kl. 20 invite-
rer publikum indenfor på Husumhus 
i Husum til to værker af koreografen 
Tim Rushton.
Ildfuglen indledes nemlig af en lille ko-
reografisk appetitvækker kaldet ”Men 
in Coats” skabt af Rushton i 2010 om 
nutidens kærlighedsmøder. Værket 
danses til toner fra den New York-
baserede komponist Philip Glass.
Aftenens premiere er Tim Rushtons 
nye udgave af Ildfuglen.

»Ildfuglen«
Fra balletten Ildfuglen. (Foto: DDT)

[KONTAKT] Nikolaj Andersen fra Idé-
historie & Retorik ved Århus Universi-
tet fortæller underholdende om lykke 
og ”verdens lykkeligste folk” med gode 
grin og overraskelser på Flensborg 
Bibliotek, Nørregade/ Norderstr. 59, 
onsdag den 10. februar kl. 19.30.
Sammen med filosofferne Seneca og 
Freud tager han fat om lykkens rod og 
lykkens paradokser.
Foredraget er det første i rækken 
”Talerøret”, som Århus Universitet 
udbyder. Foredragsholderne er stude-
rende, som arbejder med den nyeste 
forskning på hver deres område. De 
kombinerer akademisk viden og un-
derholdning og gør ny viden hverdags-
relevant.  
Entré: 5 euro, studerende 2 euro.
Arrangør: Dansk Centralbibliotek, SSF 
Flensborg by og Den slesvigske Kvin-
deforening

Verdens lykkeligste folk?

Nikolaj Andersen

[KONTAKT] Aktivitetshuset i Nørrega-
de/ Norderstrasse i Flensborg indbyder 
til fernisering på en ny, spændende 
udstilling med billeder af Per Møller 
Larsen mandag den 1. februar kl. 12. 
Alle er velkommen.
Per Møller Larsen fra Hillerød er ud-
dannet typograf og reklametegner fra 
Akademiet for fri og merkantil Kunst 
i København og har derudover en 
mesteruddannelse fra Den Grafiske 
Højskole i København.
Udstillingen kan ses frem til den 29. 
april.
Også nogle sprogkurser tilbydes:

TYSK FOR DANSKERE II.
Otte onsdag fra 3. februar til 23. marts 
kl. 14.30-17.30.
Underviser: Irene Christiansen.
Pris: 85 euro - tilmelding påkrævet.
Danskere uden eller med lidt kend-
skab til det tyske sprog lærer tysk 
sammen i en afslappet og hyggelig 
atmosfære. Der øves små samtaler på 

tysk samt nogle vigtige udtryk til brug 
i dagligdagen. Også tyskernes kultur 
og samfund samt lidt grammatik er 
med. Kurset er en fortsættelse af be-
gynderholdet, men nye deltagere er 
velkomne.

DANSK KONVERSATION
Ti torsdage fra 4. februar til 28. april 
kl. 17.00-18.30
Underviser: Karin Schwarz.
Pris: 52 euro + 15 euro materiale - til-
melding påkrævet.
Dette danskkursus henvender sig til 
de, der kan noget dansk og har brug 
for at træne den frie samtale. Der ta-
ges udgangspunkt i aktuelle temaer, 
især fra Flensborg Avis, og der snakkes 
om det, alle snakker om. På dansk. 
Der bliver mulighed for at integrere 
materialer, som deltagerne selv kom-
mer med. F.eks. sedler fra skole og 
børnehave. Tilmelding på 0461-
150140 eller akti@sdu.de.

Fernisering og
sprogkurser

[KONTAKT] Regn ikke med at kunne 
parkere bag Husumhus i forbindelse 
med Almost Irish-koncerten på lørdag.
Der er knapt med plads, og SSF er 
nødt til at forbeholde den til de, der 
skal arbejde i huset på aftenen, bebo-
erne i nr. 81, handicapbiler og presse.
Men hvorfor også køre selv?
Hvis der blot er folk nok til at fylde 
en kleinbus, betaler SSFs Husum og 
Ejdersted amter for transporten fra 
Bredsted, Hatsted, Frederiksstad og 
Tønning.
Gæster østfra henvises til p-pladsen 
ved Kreishaus.

Ingen 
parkering



[KONTAKT] - Det er ikke længere en 
selvfølge, at forældrene er eller bliver 
SSF-medlemmer, sagde Henry Bohm, 
da han 21. januar holdt beretning på 
SSF Bredsteds generalforsamling. 
Henry Bohm gjorde det klart, at den 
ændrede holdning hos de nye foræl-
dre ikke må blive en undskyldning for 
at lade tingene sive men tværtimod 
må tages som en udfordring. 
- For vi kan jo ikke nøjes med, at de 
ansatte er medlem af SSF, sagde han. 
Og det er ikke, når børnene begyn-
der på konfirmationsforberedelsen, 
forældrene skal høre om SSF, gjorde 
formanden klart: - Det begynder i bør-
nehaven. 
Og om end man, når der skal være 
en folkelig forankring, ikke kan nøjes 
med dem, der er ansat det ene eller 

det andet sted i mindretallet, har de 
alligevel, mener Henry Bohm, en sær-
lig rolle at spille: - De er forbilleder og 
rollemodeller. 

ALLEREDE FREMGANG
Formanden kunne glæde sig over, at 
et par års vigende medlemstal nu er 
vendt til en beskeden fremgang. SSF 
Bredsted havde i 2015 en netto-med-
lemsfremgang på seks medlemmer og 
er nu 312.
Henry Bohm havde dog andet end 
medlemsfremgangen at glæde sig over 
i beretningen. Velbesøgte aktiviteter, 
Bredsteds fælles foreningskalender og 
- ikke mindst - besøgstallene på www.
bredsted.eu. Den havde i 2015 i snit 
tolv besøgende om dagen. 
- Lad os sige ti, for vi, der er nødt til 

det, bør jo ikke regnes med, sagde 
Henry Bohm beskedent. 
Næstformand Jeanette Huy og kas-
serer Bianca Brodersen blev begge 
genvalgt. 

ph

 

BREDSTED

MIKKELBERG

FUEN & ECMI

SILD

BROAGER
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Formand vil have flere medlemmer

Medlemshvervning til SSF er et fælles ansvar, mener Henry Bohm.

[KONTAKT] I morgen, fredag den 29. 
januar byder de danske foreninger i 
Bredsted til lottoaften i skolens gym-
nastiksal.

Spillet begynder klokken 19, og der 
sælges pølser og forfriskninger i pau-
sen. 
Det arrangeres i et samarbejde mellem 

alle danske foreninger og institutioner 
i Bredsted. 

ph

Noget på spil i Bredsted

[KONTAKT] Efter vinter-
pausen åbner Mikkel-
berg, Center for Nordisk 
Kunst og Cricket, i Hat-
sted udstillingssæsonen 
2016 søndag den 7. 
februar kl. 15.30, hvor 
der er fernisering for en 
udstilling med 18 kunst-
nere fra Nordfrisland.
Stormtown Jazz-
company underholder. 
Drinks og småkager 
serveres.

Udstillingen kan ses 
frem til 3. april tirsdag-
torsdag kl. 10-13, fredag 
kl. 11-17, lørdag-søndag 
kl. 13-17 eller efter 
aftale.
Adresse: Mikkelberg, 
25856 Hatsted/ Hatt-
stedt, Horsted Landevej/ 
Horstedter Chaussee 1, 
www.mikkelberg.de, 
+49 4846 6604, info@
mikkelberg.de.

Udstilling med
18 kunstnere

Mikkelberg klar til en ny sæson.

[KONTAKT] Auf Initiative der Staats-
kanzlei Schleswig-Holstein bereiten 
das Europäische Minderheiten-For-
schungsinstitut ECMI und die Europäi-
sche Minderheitenunion FUEN, beide 
mit Sitz in Flensburg, ein neues Pro-
jektvorhaben für den Westbalkan vor.
Damit bewerben sich die Partner um 
Förderung im Rahmen des neuen 
Bund-Länder-Pilotprogramms „Neue 
Formate der Zusammenarbeit in der 
Technischen Zusammenarbeit“ des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung, 
BMZ.
Die Erarbeitung wird begleitet von der 
Deutschen Gesellschaft für Internatio-
nale Zusammenarbeit, GIZ. 
Im Rahmen des Programms geht es 
darum, spezifische Kompetenzen der 
Bundesländer für die Entwicklungszu-

sammenarbeit zu nutzen.
„Das Land Schleswig-Holstein ist 
stolz auf seine Minderheiten und die 
beiden hier ansässigen international 
arbeitenden Institutionen ECMI und 
FUEV. Diese Kompetenzen in der 
zivilen Konfliktprävention sowie der 
Minderheiten- und Menschenrechts-
politik möchte das Land in das Bun-
desprogramm einbringen“, so Linda 
Pieper von der Staatskanzlei Schleswig 
Holstein.
Mit Fokus auf die Roma setzt das 
Projekt auf die Befähigung zur gesell-
schaftlichen Teilhabe.
Die Erfahrungen im deutsch-dänischen 
Grenzland stehen dabei im Mittel-
punkt. Die Partner sind sich einig, dass 
es mehrere Programme und Projekte 
auf dem Westbalkan gibt und sehen es 
als ihre Aufgabe, bei den Minderhei-

ten direkt anzusetzen. 
Sowohl ECMI und FUEN werden ent-
sprechend ihre Expertise in das Projekt 
einbringen, das neben trainings- auch 
studyvisit im deutsch-dänischen 
Grenzland vorsieht.
Die FUEN hat mit dem Projekt Min-
derheiten helfen Minderheiten – Soli-
darität mit den Roma ein entsprechen-
des Bündel an Maßnahmen vorliegen. 
Die FUEN setzt zudem auf die Kontak-
te des Netzwerkes und möchte hierzu 
auch die JEV in das Projekt einbinden.
Das ECMI unterhält seit 2001 im 
Kosovo ein eigenes Büro, von wo 
aus mehrere Vorhaben und Projekte 
durchgeführt werden.
Das Projektvorhaben wird Ende Januar 
eingereicht. Mit einer Entscheidung 
wird bis Ende April diesen Jahres ge-
rechnet. 

Projektvorhaben Westbalkan

Vom jü¥ngsten Vorbereitungstreffen im Flensburger Haus der Minderheiten v.l.n.r.: Julia Iversen (GIZ), Astrid Voss (ECMI), 
Sarika Amruth (GIZ), Tove Malloy (ECMI), Zora Popova (ECMI), Linda Pieper (Staatskanzlei SH), Susann Schenk (FUEN), Dieter 
Paul Küssner (FUEN), Frank de Boer (FUEN); fehlt: Moderatorin Inga Niere (GIZ).

[KONTAKT] Søndag den 31. januar 
gennemfører Sild SSF sit årlige tøj- og 
legetøjsmarked, genbrugsmarked i 
Kejtumhallen, hvor folks ting sælges i 
kommission.
Har man noget at sælge, ringer man 
til Angelika Eck på 31400 for at høre 
mere.
Har man lyst til at mødes og købe i en 
hyggelig atmosphære, venter der tøj 

og legetøj til lave priser.
Selvfølgelig bydes der også på kaffe og 
hjemmebag samt hotdogs.
Markedet er åbnet fra kl. 11 til kl. 17.
Alle er velkomne til at nyde en hyg-
gelig eftermiddag sammen, gerne i 
caféen, men også omkring de gode 
tøjtilbud.
Overskuddet deler Sild SSF og Hans 
Meng-Skolen.

Tøj- og legetøjsmarked

[KONTAKT] I et samarbejde mellem 
Broager nationale Udvalg, Foreningen 
Norden og Grænseforeningen Sønder-
borg arrangeres der afstemningsfest 
søndag den 7. februar kl.14 i Broager-
salen ved Broagerhallen.
Eftermiddagens taler er Grænsefor-

eningens formand Mette Bock.
Alssundorkestret underholder bl. a. 
med danske sange.
Prisen for entre og kaffe/kage er 75 kr.
Alle er velkomne, understreger Kirsten 
Fanø fra Grænseforeningen Sønder-
borg.

Afstemningsfest

[KONTAKT] Når SSF og Folketeatret 
kalder til musikalsk familieforestilling 
med Astrid Lindgrens Mio, Min Mio i 
Nordfrieslandhalle i Læk lørdag den 
13. februar kl. 16, skal man fra overalt 
i Sydslesvig være hurtigt i vendingen, 
hvis man vil sikre sig billetter. De fås 
på alle SSFs sekretariater, og der er rift 
om dem.
Mio, min Mio er Astrid Lindgrens 
smukke og rørende eventyr om ven-
skab, kærlighed og mod. Folketeatret 
spiller stykket med Marie Tourell Sö-
derberg og Kristine Yde i front.
Marie Tourell Söderberg fik sit gen-
nembrud i DRs tv-serie 1864 og kan 
her opleves i rollen som Mio. Og 
endnu en debutant i Folketeater-regi 
er Kristine Yde som Mios ven Jum Jum.
Det er ikke altid nemt at være 9 år. Og 
slet ikke hvis ens adoptivforældre ikke 
bryder sig om én. Bos mor er død, og 
han har aldrig kendt sin far, som alle 
siger, var en sjuft, der bare stak af. Bo 
får mest kærligheden at føle på den 
hårde måde, og han mærker misun-
delsens stik i hjertet, når han ser sin 
bedste ven og hans far hygge sig med 
at lave modelfly.
Så en dag forsvinder Bo. Han møder 
en dame, som giver ham et postkort 
til ”Kongen af Landet i det fjerne”, og 

der står, at kongens søn snart kom-
mer hjem. Bo finder ud af, at han i 
virkeligheden hedder Mio, og at han 
er kongens søn. Kongen minder en hel 
del om hans bedste vens far – og kon-
gen elsker virkelig sin hjemkomne søn. 
Han får også en ny ven, Jum Jum, som 
minder ret meget om hans bedste ven.
Alting er meget bedre i dette land end 
derhjemme - bortset fra, at i Landet 
Udenfor hersker den onde ridder 
Kato, som stjæler børn og giver dem 
stenhjerter. Selvom Prins Mio kun 
er et barn, bliver det hans opgave at 
drage ud sammen med Jum Jum og 
bekæmpe ondskaben. Det bliver et 
farefuldt eventyr, der kræver mod.
Foruden Marie Tourell Söderberg og 
Kristine Yde medvirker Kristian Bo-
land, Nastja Arcel, Peder Holm Johan-
sen, Teerawat Mulvilai, Karis Zidore 
og Sandra Liaklev Andersen.
Moqi Simon Trolin har oversat og 
bearbejdet Mio, Min Mio og er også 
instruktør på forestillingen.
Anders Ortman er forestillingens kom-
ponist og kapelmester, og Sara Jefta er 
musiker. Scenograf er Edward Lloyd 
Pierce, koreografien skabtes af Esa 
Alanne, og Signe Krogh skabte video-
designet til forestillingen.
www.folketeatret.dk

[KONTAKT] På spørgsmålet: ”Skal du 
noget særligt lørdag den 6. februar?” 
vil der være mindst hundrede, der sva-
rer: ”Jeg skal selvfølgelig til lottoaften 
på Hans Meng-Skolen.”
Vesterland Ungdoms- og Idrætsfor-
ening (VUI) afholder igen i år en lot-
toaften for hele familien, hvor der 
er gevinster til næsten alle. Lørdag 
den 6. februar vil der i Hans Meng-
Skolens gymnastiksal fra klokken 19 
blive pirret til spillelysten hos ”børn” i 
alle aldre. Præmierne er sponsoreret, 
og foreningens bestyrelse er i disse 
dage ved at samle gevinster ind ved 
erhvervsdrivende og privatpersoner, 
som ønsker at støtte foreningens ung-
domsarbejde.

Lottoaftenen plejer at give et godt 
overskud, fordi foreningen bl.a. kun 
har udgifter til servering af kaffe. Drik-
kevarer og smørrebrød kan købes til 
rimelige priser. I pauserne er der gratis 
børnetombola.
VUIs lottoaften er i løbet af årene 
blevet så populær, at den også lokker 
deltagere til sig fra fastlandet. 
Peter Erichsen, SSW-byrådsmedlem 
i kommunen, ryster ikke bare posen, 
men kommer også ind i mellem gerne 
med et par sjove bemærkninger. 
Stemningen plejer at være god, og selv 
om nogle deltagere ikke vinder noget, 
så er alle glade over, at foreningen jo 
slutteligt står som vinder af aftenen.

wj

VUI-lotto

Familieteater for alle

Fra familieforestillingen Mio, Min Mio. (Foto: Thomas Petri)
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ARRANGEMENTER
i Sydslesvig 2015/2016

Fredag
05.02.2016 • 20:00
Carls Showpalast
Egernførde

Foto: S. Godtkjær

Hexerie eller Blind Alarm

Tirsdag
09.02.2016 • 20:00
Husumhus
Husum

Foto: M. Fluri

Ildfuglen

Torsdag
11.02.2016 • 19:30
Harreslev Danske Skole
Harreslev

Foto: ft.dk

Lykke Friis
Foredrag ved

Mandag
01.02.2016 • 20:00
Stadttheater
Flensborg

Rent mel i posen?

Lørdag
13.02.2016 • 16:00
Nordfrieslandhalle
Læk

Foto: G. Thai

Mio, min Mio

Fredag
19.02.2016 • 20:00
Uff e-Skolen
Tønning

Østre Gasværk

Lørdag
13.02.2016 • 19:30
Hanved Danske Skole
Hanved

www.tradish.dk

Tradish

Fredag
12.02.2016 • 20:00
A.P. Møller Skolen
Slesvig

Thomas Jensen 
på podiet

Tirsdag
01.03.2016 • 20:00
Flensborghus
Flensborg

PÅ  FLENSBORGHUS

Mads Tolling Quartet
feat. Jacob Fischer

Tirsdag
23.02.2016 • 19:30
Flensborg Bibliotek
Flensborg

Hans Boll-Johansen
Foredrag ved

Torsdag
03.03.2016 • 19:30
Idrætshallen
Flensborg

Madama Butterfl y

Fredag
26.02.2016 • 20:00
Slesvighus
Slesvig

Foto: A. Rimhoff 

360° & Just Blazin‘

AFLY
ST



[KONTAKT] Et af de nye tiltag i sam-
arbejdet mellem SSFs distrikter og 
Grænseforeningens lokal-/ regionalfor-
eninger, interessegrupperne, er allere-
de godt i gang, idet dele af SSF på Sild 
er i varm kontakt med dele af Grænse-
foreningen Horsens og Omegn. Op til 
flere møder har fundet sted allerede, 
og nu på det sidste var formanden for 
Horsens-foreningen med frue sammen 
med SSF Silds Aktivcafé til grønkålsfest 
i SSF Sydtønder amt.
Her Horsens-formand Jens Nørgaards 
beretning:
»I min kontakt med SSFs Peter Peter-
sen på Sild havde vi på et tidspunkt 
talt om Sydtønder SSFs grønkålsmøde 
lørdag den 23. januar.
Min kone og jeg tog beslutningen 
og meldte os til mødet på restaurant 
Fegetasch i Nykirke/ Neukirchen. 
Grønkålen ville blive sat på bordet ca. 
kl. 19.30. Jeg så på computeren, at 
der var 158 km. Og det ville tage ca. 2 
timer i kørsel.
Nu var det sådan, at netop denne 
lørdag blev der vejrmæssigt lovet sne-
storm og isslag. Begge dele udeblev 
dog. I stedet var der tæt tåge, så vi be-
sluttede at køre lørdag midt på dagen. 
Vores ruhårede gravhund afleverede 

vi i Horsens hos vores barnebarn, der 
ville tage sig af den i det næste døgns 
tid.
Vi kørte sydpå og valgte at tage fra i 
Kolding over Vamdrup mod Tønder. 
Der var godtnok tåget, men påfal-
dende lidt trafik. Vi havde en kop 
kaffe med, og kort efter vi havde 
indtaget den, var vi i Toftlund. Solen 
brød frem, og hvilket herligt lys resten 
af turen til Nykirke. End ikke en tolder 
forstyrrede idyllen.
Vel ankommen og installeret på 
værelset tog min kone initiativ til en 
byvandring i Nykirke, gik forbi nogle 
forretninger, der dog var lukkede. 
Den menneskelige aktivitet var mest 
udpræget ved skolen og sportshallen, 
ikke i villahaverne. Det er jo vinter.
Nu var der tid til en lille blund inden 
den store fest, så det var godt, vi kom 
i god tid.
Det viste sig, at vores gode ven Peter 
og hans kone havde værelse ved siden 
af os. Så klokken godt 19 bankede han 
på døren for at sige, at nu var det tid. 
Vi gik over i salen, hvor der var reser-
veret bord til os sammen med folkene 
fra SSFs Aktivcafé på Sild.
Formanden for Sydtønder SSF Ralf 
Hansen bød velkommen til os ca. 80 

deltagere såvel sydslesvigere og nord-
fra kommende deltagere.
Og derefter kunne der på tallerkener-
ne nu komme kål, flæsk og kartofler, 
en velsmagende ret og mættende; her 
gør en pilsner godt.
I forsamlingen var en del ældre, men 
også yngre deltagere, hvor snakken 
og dansen gik på de store højder; her 
måtte mine høreapparater melde pas.
Musikken fortjener også et par ord. Jeg 
forstod på formandens velkomst, at 
den også gjaldt Ollies Disco, der er en 
institution for sig. Det er en gammel 
tradition, at Ollie står for musikken 
ved det årlige grønkålsmøde, og jeg 
må vedgå, at det er rigtig mange år 
siden, min kone og jeg har danset til 
diskomusik.
En dejlig aften.
Alle var indstillet på at feste og tale 
sammen. Mit tyske er ikke ret godt; ik-
ke noget problem, så kommer der en, 
der kan deltage som oversætter. Her i 
det sydslesvigske har jeg kun oplevet 
stor imødekommenhed og vilje til at 
ville samværet. Min kone og jeg forlod 
festen omkring kl. 1. På det tidspunkt 
var ca. halvdelen af deltagerne stadig 
tilstede.
Jeg vil slutte med at opfordre til at del-
tage i næste år.
Min kone og jeg kommer i hvert fald 
igen og kan sige: at en fremmed er en 
ven, du endnu ikke har mødt.
Bemærk: Grønlangkålsmøde har vi i 
Grænseforeningen i Horsens onsdag 
den 10. februar kl. 18. Vi lægger op til 
et hyggeligt samvær, og man kan mel-
de sin deltagelse på tlf. 5095 9280.« 

AUFTAKT ZUM DEUTSCHEN OSZE-VORSITZ

VENNER MØDTES

EGERNFØRDE
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Til grønkål og disko

Salen på Fegetasch i Nykirke, hvor 
Sydtønder SSFs fest fandt sted. (Foto: 
Fegetasch)

[KONTAKT] Zum 1. Januar hat 
Deutschland den Vorsitz der Organisa-
tion für Sicherheit und Zusammenar-
beit in Europa (OSZE) übernommen.
Mitte Januar lud Außenminister Stein-
meier anlässlich des Vorsitzes zur Ver-
anstaltung “Kultur des Dialogs – Dialog 
der Kultur/ Verständigung und kultu-
reller Austausch als Elemente von Si-
cherheit und Stabilität” ins Auswärtige 
Amt (AA) ein. Die Minderheitenunion 
FUEN war dabei.
Steinmeier hatte im Vorfeld erklärt, 
Deutschland wolle die OSZE und ihre 
Tradition eines gleichberechtigten Di-
aloges aller Teilnehmerstaaten stärken. 
Nur so könne verloren gegangenes 
Vertrauen wieder aufgebaut und 
langfristig die Sicherheit auf dem euro-
päischen Kontinent wieder hergestellt 

werden.
”Dialog erneuern, Vertrauen neu auf-
bauen, Sicherheit wieder herstellen”. 
Das soll der Fokus des deutschen 
OSZE-Vorsitzes sein. 
In seiner Rede sprach der Außenmi-
nister auch die weniger verbreiteten 
Sprachen an, auch wenn es darum 
um die Förderung von Übersetzungen 
literarischer und anderer kultureller 
Werke ging. 
“Gemeinsam haben wir uns damals 
verpflichtet zum ‘Eintreten für die 
schöpferische Freiheit sowie für den 
Schutz und die Förderung unseres kul-
turellen und geistigen Erbes in all sei-
nem Reichtum und all seiner Vielfalt.’ 
Hieran wollen wir während unseres 
OSZE-Vorsitzes anknüpfen. Europa, 
das ist der Kontinent der Vielstimmig-

keit und der Vielfalt. Und erst aus den 
ganz unterschiedlichen Beiträgen zu 
seinem kulturellen Leben erfährt er 
seine wiedererkennbare Gestalt, seine 
Identität.”, so Frank-Walter Steinmei-
er. 

MINDERHEITEN
Die nationalen Minderheiten sind ge-
spannt auf die Zielsetzungen des deut-
schen OSZE-Vorsitzes. Denn eines 
der zentralen Anliegen sind neben der 
Medien- und Meinungsfreiheit auch 
Toleranz und Nicht-Diskriminierung 
der nationalen Minderheiten.
„Wir wollen uns verstärkt dem Thema 
nationale Minderheiten widmen, um 
ihr Potential als Brückenbauer und zur 
Versöhnung zwischen den Staaten ins 
Licht zu rücken“, so der Sonderbe-
auftragte der Bundesregierung für den 
deutschen OSZE-Vorsitz Gernot Erler 
in einer Ansprache im September in 
Warschau. 
Eine für Ende 2015 geplante OSZE-
Konferenz zum beispielhaften Ver-
hältnis von Mehrheit und Minderheit 
im deutsch-dänischen Grenzland mit 
Experten und Minderheitenvertretern 
wurde kurzfristig abgesagt.

Die FUEN dabei

An der Veranstaltung im AA nahmen 
von der Minderheitenunion FUEN Vize-
präsident Halit Habipoglu, die Koordi-
natorin der AG deutscher Minderheiten 
Eva Penzes, der politisch-juristische 
Berater in Brüssel Frank de Boer sowie 
vom Minderheitensekretariat in Berlin 
Judith Walde teil. (Foto: Minderheiten-
sekretariat)

[KONTAKT] Også for Egernførde SSFs 
og menighedens fastelavnsfest for store 
og små, for hele familien, lørdag den 
6. februar kl. 14.30 i Medborgerhuset 
gælder tilmeldingsfristen 1. februar.
Der slås katten af tønden, spises fa-
stelavnsboller og synges og danses, og 
selvfølgelig kommer man i kostume, 

minimum en hat. Bedste kostume 
præmieres.
Deltagelse koster 3,50 euro for alle 
over 80 cm.
Tilmelding til Dansk Sekretariat Egern-
førde, 04351 2527 (også via telefon-
svarer) hhv. ssf-egernfoerde@t-online.
de - og altså senest 1. februar.

Fastelavn for store & små

[KONTAKT] Teatret Møllens gæste-
spil i Egernførde med forestillingen 

Hexerie Eller Blind Alarm 5. februar 
er aflyst.

Teater aflyst

[KONTAKT] SSF/SSW Egernførde min-
der om, at man skal tilmelde sig senest 
1. februar, hvis man vil være med til 
deres dansk-tyske slagerfest lørdag den 
27. februar kl. 19 i Medborgerhuset.
For billetprisen på 18 euro (28 for 
ikke-medlemmer, 12 for unge og 
studerende) får man helstegt pattegris 
tilberedt i husets have, salat og anden 

tilbehør, en dekoration i salen, der 
præges af 80erne, samt DJ-musik ved 
Happy Sound fra de glade 70ere og 
80ere, afsluttende med en kæmpe 
tomboa.
Tilmelding kan ske på 0172 6208 135 
hhv. ssf-egernfoerde@t-online.de - og 
altså senest 1. februar.

Dansk-tysk slagerfest


