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Sydslesvigere 
på Tinge

[KONTAKT] Torsdag den 17. 
november adskiller sig lidt fra 
det danske mindretals kon-
takt- og informationsarbejde 
på Christiansborg. Den dag er 
SSFs generalsekretær Jens A. 
Christiansen ikke ene om at for-
midle aktuel og baggrundsviden 
om det danske mindretal og 
det dansk-tyske grænseland til 
Folketings-medlemmer og Fol-
ketings-medarbejdere; den dag 
assisteres han af en større gruppe 
danske sydslesvigere fra de større 
mindretals-organisationer plus 
Grænseforeningen. Kulmineren-
de med modtagelsen hos Folke-
tingets præsidium, en kær og flot 
tradition på SSFs og Grænsefor-
eningens årligt tilbagevendende 
Folketings-tur.
Et kaffebesøg hos Grænsefor-
eningen og en aften i Sønderjyd-
ske Allgemein (en forening for 
politikere, journalister og em-
bedsværk - også forhenværende 
- med tilknytning til Sønderjyl-
land) med foredrag ved forfatter 
Kristian Ditlev Jensen om hans 

nyeste bog »Sydslesvig - steder 
og mennesker« og gule ærter 
og pandekager afrunder dagens 
program.
Fredag den 18. november er der 
kultur og kulturpolitik på dags-
ordenen. Delegationen mødes 
med kultur- og kirkeminister 
Bertel Haarder, der jo som nok 
så bekendt barsler med en Dan-
marks-kanon. Her orienterer de-
legationen om det danske min-
dretals bud på danske værdier.
Endvidere besøges Sorø kloster-
kirke og kunstmuseum - samt 
Struensee-forestillingen »Livlæ-
gens besøg« på Betty Nansen-te-
atret.
Delegationen fra Sydslesvig be-
står både af foreningsledere og 
såkaldt almindelige sydslesvigere, 
udpeget af de respektive organi-
sationer/ institutioner.
Alle i delegationen er vidende 
om, at Folketings-turen er tænkt 
som en informations- og studi-
etur og altså ikke nogen beløn-
ningstur.
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Mikkel
[KONTAKT] Mikkel og andre dukker præsenteres af 
deres skaber, dukkekunstneren Inge Harck i Flens-
borg.
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99 år
[KONTAKT] Hans Detlef Andresen, Agtrup, rundede 
de 99; en samtale med manden på...

Læs mere på KONTAKT side 4

Jul i Odense
[KONTAKT] Længe ventet, nu går det af sted: SSF 
Flensborg amt på juletur til Odense.
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87 strikkegale
[KONTAKT] Der var strik over det hele på Flens-
borghus; 87 strikkeglade var til festival.

Til Frøken Nitouche - med rabat
[KONTAKT] SSF Rendsborg-Egernfør-
de inviterer til teater i Flensborg 20. 
november og stiller en bus til rådighed 
for 4 euro pr. deltager.
I Flensborg spilles forvekslingsfarcen 
Frøken Nitouche med Lone Hertz, 
Pelle Emil Hebsgaar, Asger Reher, Tine 
Gadeberg, Johannes Nymark, Kristian 
Boland, Karin Nordly-Holst.
Stykket er en charmerende fortælling 
fra1880ernes Frankrig, hvis temaer om 
dyd og lyst, tradition og frigørelse har 
gjort det evigt aktuelt. Rollerne er lige-

så arketypiske, som de er morsomme: 
Den frejdige Nitouche, den koleriske 
major, teaterdivaen Corinna og selv-
følgelig den charmerende Celestin og 
Floridor.
Forestillingen er i 2016-udgaven 
gendigtet og bearbejdet af Vase & 
Fuglsang – to af Danmarks førende ko-
medie- og revy-forfattere.
Der lægges op til en farverig teaterfest, 
der har evnen til at gå lige i hjertet på 
publikum.
Der ydes en særlig prisrabat på billet-

priserne (efter kategori):
For medlemmer: 22, 18, 14 og 10 
euro, for ikke-medlemmer: 28, 24, 20 
og 16 euro.
Der bliver afgang fra Medborgerhuset i 
Egernførde kl. 18.30 med mellemstop 
kl. 19 ved pendler-p-pladsen i Skovby, 
så eventuelt interesserede fra Gottorp 
amt kann hoppe på bussen.
Tilmelding/ billetkøb gerne senest 
11. november på sekretariaterne, tlf. 
04351-2527 og 04331-4388077.
Derefter på forespørgsel.

Scenefoto Folketeatret.

Et levende møde forestår
[KONTAKT] Som allerede indvarslet 
finder Sydslesvigsk Forenings landsmø-
de 2016 sted lørdag den 12. novem-
ber fra kl. 9 på Husumhus, Nystaden/ 
Neustadt 95 i Husum.
Fra kl. 8.30 serveres morgenbrød med 
kaffe/ te – og de delegerede får udle-
veret stemmesedler.
På landsmødet uddeles Oberst H. Par-
kovs Sydslesvigpris 2016 ved Oberst 
H. Parkovs Mindefond.
Sydslesvigsk Årbog 2016 præsenteres, 
og julemærker og julemærkepin 2016 
sælges.
Sigurd Barretts genforeningssang 2020 
tilegnet Sydslesvig synges.
Tema til debat i år er foreningsudvik-
ling.
For at få valg-kabalen på landsmødet 
til at gå op rent nominelt, mangler der 
på indeværende tidspunkt en formand 
for teater- og koncertudvalget og en 
2. suppleant til forretningsudvalget;  
underforstået at de allerede foreslåede 
kandidater vælges - med eller uden 
modkandidater.

DAGSORDEN
1. Valg af en mødeleder og en pro-

tokolfører
2. Landsmødets lovlighed
3. Vedtagelse af den endelige dags-

orden
4. Årsberetning v/ formand Jon 

Hardon Hansen
5. Regnskabsoversigt
6. Regnskabs- og revisionsudvalgets 

beretning
7. Drøftelse og godkendelse af års-

beretningen samt decharge
8. De faste udvalgs beretninger
 a. Teater- og koncertudvalget
 b. Kulturudvalget
 c. Årsmødeudvalget
9.  Drøftelse af beretningerne
10. Tema til debat: Foreningsudvik-

ling: Oplæg v/ byformand Pre-
ben Kortnum Mogensen - deref-
ter debat

11a. Valg af medlemmer til forret-
ningsudvalget (§ 10, 10.3):

 1. næstformand
 1. bisidder
 samt 1. og 2. suppleant
11b. Valg af Teater- og koncertudvalg, 

Kulturudvalg og Årsmødeudvalg 
(§ 10, 10.4)

12. Kontingent
13. Dato for næste års landsmøde
14. Eventuelt

INDKOMNE FORSLAG

FORRETNINGSUDVALG: På valg og 
foreslået til SSFs forretningsudvalg er 
foreningens nuværende 1. næstfor-
mand Gitte Hougaard-Werner, Flæk-
keby, og 1. bisidder Kirsten Futtrup, 
Flensborg, der begge tager imod gen-
valg, samt 1. suppleant Kay von Eitzen, 
Flensborg, der ligeledes tager imod 
genvalg, mens  2. suppleant Silke 
Weinzierl-Hancke, Tønning, ikke gør.

TEATER- OG KONCERT: Formanden 
for Teater- og koncertudvalget Hauke 
Paulsen, Hanved, tager ikke imod gen-
valg, men alle andre udvalgsmedlem-
mer: Christiane Bodenhagen, Bred-
sted, Tine Bruun Jørgensen, Kruså, 
Lene Lass, Padborg, og Ellen Schütt, 
Flensborg, gør.
Der er ikke foreslået nogen formand.

KULTUR: Formanden for Kulturud-
valget Bjørn Egeskjold, Tønder, tager 
ikke imod genvalg som formand men 
er villig til at fortsætte som almindeligt 
udvalgsmedlem.
Udvalgsmedlem Knud Ramm-Mikkel-
sen tager imod genvalg og er også villig 
til at være formand for udvalget.

Udvalgsmedlem Eberhard von Oettin-
gen, Flensborg, tager imod  genvalg, 
mens  Kirsten Hanne Vognsen Weiß, 
Slesvig, ikke gør.
Michael Juul Olsen, Flensborg, er fore-
slået som nyt medlem.

ÅRSMØDE: Formanden for årsmø-
deudvalget Gitte Hougaard-Werner, 
Flækkeby, tager gerne en tørn mere 
og tager derfor mod genvalg, ligesom 
hende udvalgsmedlemmer Hans Hein-
rich Johannsen, Gråsten, Lars Nielsen, 
Flensborg, og Fred Witt, Egernførde, 
gør.
Helle Wendler, Skovlund, tager ikke 
imod genvalg.
Som ny er foreslået: Daniela Casper-
sen, Olderup.

FORENINGSUDVIKLING
Udfordringen er at fremtidssikre 
mindretallet som et både bevidst og 
åbent dansk nationalt mindretal i et 
grænseland med ydende sprog- og 
kulturgrænser. 
Derfor er der behov for en grundlæg-
gende debat om mindretallets nationa-
le og mindretalspolitiske selvforståelse 
og ståsted, bl.a. gennem besvarelsen af 
spørgsmål som:
Hvilke kulturtilbud ønsker du i dit 
nærområde?
Hvilke SSF-tilbud gør du brug af uden-
for dit eget distrikt?
Hvad skal der til, for at du føler dig 
veltilpas i din kulturforening?
Hvordan kan SSF fremme det danske 
arbejde i lokalområdet?
Hvordan kan SSF være med til at styr-
ke kendskabet til Danmark i dag og til 
det danske sprog?
Hvordan kan SSF gøre Danmark synlig 
i Sydslesvig? Og Sydslesvig i Danmark?  
Hvad hører med i en Sydslesvig-ka-
non?
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VANDERUP/ JØRL

RENDSBORG

CHRISTIANSLYST

INGE HARCK UDSTILLER

SPROGFORENINGEN

DANSK KIRKE I SYDSLESVIG

EGERNFØRDE
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Dansk gudstjeneste
[KONTAKT] Alle helgens dag, søndag 
den 6. november (Matt. 5,13-16 eller 
Matt 5,1-12) er der dansk gudstjeneste i: 
Bredsted, 10, Knudsen
Dedsbøl Apostelkirke, 14, Knudsen
Egernførde, 14.30, Mønsted
FL Ansgar Kirke, 10, Frøkjær
FL Helligåndskirken, 10, Ørsted
FL Kobbermølle, 14, Frøkjær
FL Sct. Hans, 10, Dal
FL Sct. Jørgen, 10, Egeris
FL Sporskifte, 10, Hougesen
Frederiksstad, 19, Vogel

Freienwill sognekirke, 18, Steen
Gottorp, 14, Olesen, indsættelsesgudstj.
Harreslev, 11.30, Jacobsen
Holtenå, 10.30, Mønsted
Husum, 11, Vogel
Lyksborg, 10, Steen
Medelby skole, 10, Mogensen
Rendsborg, 19, Brask
Strukstrup, 11.30, Steen
Tarp, 19, Treschow-Kühl
Tønning, 11, Jørgensen
Vesterland, 10.30, Hansen

Mortensaften i SSF
[KONTAKT] SSF Egernførde inviterer i 
samarbejde med byen Egernførde og i 
anledning af byfest-dagene ”De lange 
aftener” i Egernførde til Mortensaften 
med spisning og underholdning lørdag 
den 12. november kl. 18 i Medbor-
gerhuset på H.C. Andersensvej 8 i 
Egernførde.
Den tidligere præst i Egernførde, Leif 
Volck Madsen fortæller om baggrun-
den og traditionerne for denne aften.
Derefter spises den traditionelle menu 
bestående af mortensgås med kartof-

ler, rødkål og brun sovs. Der bliver 
fællessang og musikalsk underholdning 
ved Duo MoinMojn.
Af hensyn til madbestilling bedes om 
bindende tilmelding senest mandag 
den 7. november  kl 12 på Dansk Se-
kretariat Egernførde, tlf. 04351-2527.
Arrangementet koster 10 euro inkl. 
mad og en snaps.
Arrangementet gennemføres i forbin-
delse med byens november-arrange-
menter ”Lange Nächte in Eckernför-
de”.

4.
Flensborg SSF Nord: Bingo i Tønnsenhuset kl. 19.30
Flensborg SSF Skt. Hans: Bingo i Jørgensby-Skolen kl. 19.30
HKUF: Gåsespil på skolen kl. 19.30
SSF Lyksborg, børnehaven og skolen: Lanterneoptog fra børnehaven kl. 16.30
SSF Vanderup/Jørl: Gåsespil i Westerkrug kl. 19.30
SSF Gelting-Gulde-Runtoft: Lotto i Gelting Forsamlingshus kl. 19.30
SSF Skovlund-Valsbøl: Åbning af Marie Meyer-udstillingen i Skovlund Forsamlingshus kl. 16. 
Udstillingen kan ses frem til 19.11. efter aftale
SSF Svansø: Deltager i lanterneoptoget i Egernførde kl. 18
SSF Egernførde m.fl.: Fælles lanterneoptog fra Medborgerhuset kl. 18
SSF Damholm: Lotto i forsamlingshuset kl. 20
Slesvig SSF Frederiksberg: Lotto i Mansteinstr. 9  kl. 19.30
SSF Skovby: Lotto i Hærvejshuset kl. 19.30
5.
Spil Dansk 2016: Familiearrangement med Stomp på Ejderskolen, Rendsborg kl.10-13
SSW: Kursus for kommunalpolitikere ”Wahlkampf, 2. del” i Landeshaus, Kiel kl. 10-13
Det Lille Teater Flensborg: ”Søsteren der ikke vendte hjem” i Hjemmet, Mariegade 20 kl. 
19.30
Flensborg SSF Centrum-Duborg-Vest: Morgenmad på Flensborghus kl. 9.30
SSF Tarp/Jerrishøj: Hygge for alle i Trene-Skolen kl. 14.30-16.30
SSF Store Vi: Andespil i Wiehekrug kl. 19.30
SSF Kiel Pris/Klaustorp: Kvindeklubben laver chokolade i Christianshus kl. 13
SSF Holtenå: Udflugt til Sønderborg og Flensborg fra forsamlingshuset kl. 9
6.
Flensborg SSF Nord: Morgenmad i Spætteklubben kl. 9.30
SSF Sild: Julebasar i Hans Meng-Skolen kl. 11-17
7.
Flensborg SSF Nord: Diabetikerklub med bingo i menighedshuset kl. 14
Harreslev Ældreklub: Foredrag på skolen kl. 14.30
SSF: St. Peter-Ording: Højtlæsning på Klitskolen kl. 19.30-21
Slesvig Folkekor: Korprøve i Ansgar kl. 19.45-21.30
SSF Moldened: Spil i forsamlingshuset kl. 19-21
8.
SSW: Hovedudvalgsmøde på Slesvighus kl. 19
Flensborg Filmklub: ”Kollektivet” på Flensborghus kl. 19.30
Det Lille Teater Flensborg: ”Søsteren der ikke vendte hjem” i Hjemmet, Mariegade 20 kl. 
19.30
Flensborg SSF Nord: Morgenmad med Sejlklubben i Tønnsenhuset kl. 9
SSF Kobbermølle, skolen og børnehaven: Lanternefest i børnehaven kl. 17.30
Midtangels Seniorklub: Plattysk oplæsning ved Wilma Nissen i Damholm Forsamlingshus kl. 
15-17
SSF Bøglund: Hobby i forsamlingshuset kl. 19
9.
Flensborg SSF Nord: Hygge med Erika og Elke i Spætteklubben kl. 14.30
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
Lyksborg Seniorklub: Foredrag ved Ami Jessen i præstegården kl. 15
SSF Rendsborg-Egernførde amt: Foredrag med Søren Ryge om ”De skæve eksistenser” i Med-
borgerhuset Egernførde kl. 19.30
SSF Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
Slesvig Seniorklub: Spil i Ansgarsalen kl. 14
10.
SSFs Humanitære Udvalg: Seniordans med Signe Anderen på Flensborghus kl. 14.30
Det Lille Teater Flensborg: ”Søsteren der ikke vendte hjem” i Hjemmet, Mariegade 20 kl. 
19.30
SSF Flensborg by, Dansk Centralbibliotek, Dansk Skoleforening og SdU: Foredrag med social-
pædagog Lola Jensen om ”Hvem bestemmer hjemme hos jer?” på Flensborghus kl. 19
Harreslev Kvindeforening: Hygge i kirkens konfirmandstue kl. 19
SSF Lyksborg: Madlavning og/eller spisning på skolen kl. 17.30/19.30
SSF Vanderup/Jørl: Filmaften med ”Under sandet” på Jaruplund Højskole, fra skolen kl. 19.15
Slesvighus-Biografen: ”Kollektivet” vises på Slesvighus kl. 19.30
SSF Damholm: Hobby i forsamlingshuset kl. 15
Torsdagsklubben Mårkær: Møde hos Gertrud Jochimsen kl. 15

HEER DRÅÅWE WE ÜS
10. 
E Friisk Foriining lååsit ålere lasmoote tu en meekliken eeftermadi am e kl. huulwe trii önjt Ga-
lerie-Café önj Lunham

Gåsespil

Jul i Norden
for hele familien

[KONTAKT] I morgen, fredag den 4. 
november kl. 19.30 arrangerer SSF 
Vanderup/ Jørl gåsespil på Westerkrug 
i Vanderup.
Flotte gevinster venter; et kort koster 
3 euro.

[KONTAKT] Vil man have en hyggelig start på ad-
ventstiden med hele sin familie og møde andre på 
Christianslyst til godt samvær og mange forskellige ak-
tiviteter, binde egen adventskrans, bage, lave konfekt, 
julesild og julestempler til julekort, nyde historiefor-
tælling, sanglege og julesange, julemiddag og julefro-
kost, så er Christianslyst sagen fra lørdag den 26. no-
vember kl. 10 til søndag den 27. november kl. 13.30, 
meddeler SdU, Aktivitetshuset og Forenigen Norden.
Hele herligheden koster 60 euro for voksne og 35 
euro for børn fra 3 til 17 år. Børn under 3 år er gra-
tis. Tillæg for enkeltværelse: 15 euro, tillæg for dob-
beltværelse: 16 euro. 
Tilmelding senest i morgen, fredag den 4. november 
online på www.dgi.dk/201614006003. Problemer? 
Kontakt Katja Kohrt, 0461-14408221 hhv. katja@sdu.
de inden fredag middag.

[KONTAKT] Der er Spil Dansk-familie-
arrangement med stomp lørdag den 
5. november kl. 11 på Ejderskolen i 
Rendsborg.
Arrangementet er for alle og gratis.

Fortæller om sine
kunstnerdukker
[KONTAKT] I næsten to år har duk-
kekunstner Inge Harck haft sit atelier 
i kunstnerhuset på Holmen nr. 35 i 
Flensborgs centrum.
Sammen med 12 andre kunstnere har 
man etableret et enestående og unikt 
forum for kunst fra malerier, smyk-
kekunst, mosaik, skyggeteater m.m. 
på dette centrale sted. Kunstinteres-
serede kan se et bredt spektrum af 
lokal kunst, præcist der, hvor kunsten 
opstår.
Inge Harck har ikke fortrudt en eneste 
gang.
To gange om året holder man åbent 
hus, og det næste arrangement i disse 
rammer afvikles lørdag/ søndag den 
5. og 6. november kl. 11-20 hhv. kl. 

11-17.
Der er gratis entré.
Inge viser kunstnerdukker i alle kulører 
og typer fra vores hverdag, lige fra en 
baby til en bondeknægt i halvfemser-
ne.
Udstillingen bliver suppleret med 
figurer og skulpturer i forskellige ma-
terialer. Det sidste skud på stammen 
er malerier i nålefilt samt reliefer med 
dukkemotiver i porcelæn, der er ble-
vet fret så populære.
Oscar-vinderens udstilling er et eldora-
do for køb af julegaver og selvfølgelig 
er Inge at træffe.
Man kan møde alle kunstnere i mor-
gen, fredag kl. 15-17.
 IH

Bedårende Mikkel, unikat i cernit. (Foto: privat)

Årets sprog- og kulturpris
[KONTAKT] Tirsdag den 8. november 
uddeler Sprogforeningen sin sprog- og 
kulturpris 2016 i billedsalen på Folke-
hjem i Aabenraa. Der venter en dejlig 

aften med underholdning og præsen-
tation af årets prisvinder der kvitterer 
med et spændende foredrag.
Midt i det hele serveres sprogforenin-

gens hofret, brødtorte.
Der skal ikke betales entre, meddeler 
formand Frode Sørensen.



INDSÆTTELSE I TARP

PÅ EN KOP KAFFE MED...

FILM I FLENSBORG/ SLESVIG

TAK
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Vendt hjem til præstegerningen
[KONTAKT] Theresia Treschow-Kühl 
blev indsat som ny præst i Ugle Her-
red af provst Viggo Jacobsen ved guds-
tjeneste i den danske Kirke i Tarp søn-
dag den 30. oktober. Efterfølgende var 
der kaffebord med mange velkomstta-
ler ved menighedsrådsformændene fra 
de tre menigheder i pastoratet og fra 
de nærmeste kolleger. 
Blandt talerne var også Theresia Tres-
chow-Kühls første forgænger fra 1950 
til 1976, Christian B. Karstoft, der kun 
nødtvungent forlod embedet, som han 
fortalte, for at blive provst for Dansk 
Kirke i Sydslesvig 1976-1993. 
Theresia Treschow-Kühl er dermed 
vendt hjem til præstegerningen efter i 
nogle år at have arbejdet som apote-
ker sammen med sin mand Lars, der 
takkede forsamlingen for den gode 
modtagelse af dem begge, men især af 
hans kone som deres nye præst. 
Om formiddagen havde Theresia Tre-
schow-Kühl allerede før indsættelsen 
sin første gudstjeneste i pastoratet, 
nemlig i Jaruplund, og hendes løfte 
var her som i præsteløftet at udføre sit 
kald med flid. 
Om Billedbladet allerede var der før 
eller først efter morgenens gudstjene-
ste, for den nye præst og hendes fami-
lie er kendte fra dansk TV, vides ikke. 
Men de var der.
Den lokale presse viste sig mere tilba-
geholdende.
 PKM

Efter indsættelsen var der kaffebord og velkomsttaler. (Fotos: pkm)

Theresia Treschow-Kühl og provst Viggo Jacobsen.

Theresia Treschow-Kühl, hendes mand 
Lars t.v., og hendes første forgænger C.B. 
Karstoft og ægtefællen Anja Karstoft t.h.

Hans Detlef Andresen
[KONTAKT] Hans Detlef Andresen, 
Agtrup, fyldte 99 år søndag den 16. 
oktober.
Det lille nydeligt og pænt vedligeholdt 
parcelhus i et typisk nybyggerkvarter i 
Agtrup, alt på stueplan, rødstenstegl, 
eternittag, opkørsel med grus og en 
dejlig velholdt have, kunne ligeså godt 
være beliggende i Danmark, som det 
ser ud.

Besøgte ham dagen før den store dag, 
ringede på døren – der skete ikke 
noget – ventede – ringede igen – der 
skete stadig ikke noget – var lige ved at 
kigge rundt i haven, da døren gik op, 
og Hans Detlef sagde ”Benene vil ikke 
mere så hurtig som før – men kom nu 
bare ind.”
Hans Detlef fortæller, at han jo nu bor 
alene i huset, efter at konen er gået 
bort. Også indendørs er alt pænt og 
nydeligt; på den typiske reol står de 
typiske danske porcelænsfigurer – bl.a. 
dreng, hund og ko – og så selvfølgelig 
et lille Dannebrog.
Hans Detlef Andresen er et af de men-
nesker, der har været med til at bygge 
mindretallet i Agtrup op, gået i skole 
ved vandrelærer Lindstrøm, så på 
efterskole i Nordborg og derefter på 
højskole i Rødding.
Så kom krigstiden, og den har Hans 
Detlef skrevet bøger om. 

Hvordan har du det nu – hvor er for-
skellen dansk-tysk til før?
”Forskellen på dansk og tysk er ikke 
så stor mere – men det er jo det, der 
er det farlige”, siger Hans Detlef, og 
hvorfor nu det?
”Fordi der ikke er noget at kæmpe 
for mere – det kommer alt af sig selv 
– uden at man skal gøre noget for det 
– vi skulle kæmpe for vores danskhed 
– nu tager man bare fra hylden eller 

lader være, hvis ikke man gider mere 
– der er ingen egen aktivitet mere – 
det er der jo bare.”

Har du nogen sinde troet, at landet 
her skulle blive dansk igen?
Nej, det har vi aldrig troet på, englæn-
derne ville ikke, og Danmark ville nok 
heller ikke have alle de flygtninge.

Har du aldrig tænkt over at flytte til 
Danmark?
Nej, hvorfor skulle jeg, vi er jo hjem-
me her.

Mens vi sådan sad og fik snakket en 
times tid, nød kagen og kaffen, som 
selvfølgelig var parat, spurgte jeg ind 
til den på det tidspunkt forestående 
fødselsdag.
”Jo, den er nu ikke så vigtig, nå ja, 
borgmesteren kommer jo - fordi jeg er 
den ældste i kommunen, men det er 
mere vigtigt, at familien kommer.” 

Mange tak for snakken Hans Detlef; 
vi ses nok til næste år, når du fylder 
100 år.
Da jeg kører hjem, tænker jeg: ”Mon 
han så stadig cykler ud til gården i Kal-
leshave hver dag?”
 Lars Petersen

Hans Detlef Andresen (99). (Foto: Lars 
Petersen)

Kære Sydslesvigsk 
Forening
[KONTAKT] Kære Sydslesvigsk For-
ening! Vi er to ansatte her på As Fri-
skole, som fik os en stor overraskelse 
i forbindelse med jeres flotte vandre-
udstilling.
Vandreudstillingen var blevet sat op 
på vores skole af SSFs Holger Elbert og 
Ejgil Linde sammen med foreningskon-
sulent Tine Andresen, og stod her på 
skolen til den 11. oktober. 
De tre medarbejdere pakkede bilen 
og skulle efter opstilingen have mad 
og køre hjem. Men så var det, at bilen 
gik i stykker - levende fortalt i KON-
TAKT 29. september.
Tina Buch Lykkegaard, leder af SFO-
en på As Friskole, og Søren Bruun 
Lewring, lærer på skolen, gav de tre 

uheldige medarbejdere en hånd med 
at få noget at spise og til at komme 
hjem igen. Og alt var således fint igen.
Den i øvrigt flotte udstilling stod på 
skolen til 11. oktober. Her kom Holger 
Elbert og Ejgil Linde atter forbi skolen 
for at pille udstillingen ned. Og til stor 
overraskelse havde de en fornem kurv 
med til hver af de to ansatte fra As.
Tusind tak for det - og held og lykke 
fremover med udstillingen! 
Vi håber, at både udstillingen - og jer 
selv og bilen - må komme godt ud og 
hjem i det ganske land.
Med venlig hilsen

Tina Buch Lykkegaard
og Søren Bruun Lewring

De to taknemmelige SSFere havde en flot gavekurv med til hver af de to hjælp-
somme skolefolk. (Foto: As Friskole)

Vinterbergs »Kollektivet«
[KONTAKT] Næste uges filmsforevis-
ninger i Flensborg hhv. Slesvig byder 
på Søren Vinterbergs film »Kollektivet« 
om hippietiden i 70erne:
• Tirsdag den 8. november kl. 19.30 

i Flensborg-Biffen i (biograf)salen på 
Flensborghus.

• Torsdag den 10. november kl. 19.30 
i Slesvighus-biografen i lillesalen på 
Slesvighus.

Som sædvanlig er der gratis adgang.
Vil man nyde ost og rødvin, koster det 
7 euro.
Filmsforevisningen i Flensborg indle-
des med et oplæg.
Vedr. filmsforevisningen i Slesvig be-
der Dansk Sekretariat Slesvig (04621 

23888) om tilmelding nogle dage 
inden.
Fra filmen:
For ægteparret Erik og Anna begynder 
det hele som en drøm. Sammen med 
datteren Freja etablerer de et kollek-
tiv i Eriks store kasse af en villa. Med 
familien som fortællingens midtpunkt, 
inviteres publikum ind i drømmen om 
et ægte kollektiv.
Publikum er med til husmøderne, 
middagene og festerne. Det er ven-
skab, kærlighed, familie og fællesskab 
under samme tag, indtil en jordrysten-
de forelskelse sætter fællesskabet og 
kollektivet på den ultimative prøve.
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Dansk julebasar
[KONTAKT] SSF Sild indbyder til 
dansk julebasar søndag den 6. novem-
ber kl. 11-17 i Hans Meng-Skolen i 
Vesterland.
Her udstilles og sælges små gaver, 

juledekorationer, selvgjorte ting i 
forskellige teknikker, håndarbejder, 
patchwork.
Der severes kaffe og hjemmelavet ka-
ge, hotdogs, æbleskiver og julegløgg.

Fra julebasaren sidste år. (Foto: privat)

50 unge synger
[KONTAKT] Det tysk-danske korpro-
jekt Sing It, der musikalsk spænder fra 
Beyoncé, Lady Gaga og Lukas Graham 
til a capella og gospelmusik og rummer 
korprøver og øveweekend på Skærs-
bjerg/ Scheersberg, kulminerer med to 
koncerter søndag den 13. november:
Kl. 14.30 på Deutsche Nachschule 
Tinglev og kl. 20 på Flensborghus i 
Flensborg.
50 motiverede sangere og et professi-

onelt band medvirker ved koncerterne.
Sangerne har ikke alle korerfaring, og 
ikke alle kan læse noder, men de med-
bringer alle godt humtør og sangglæde.
Projektet ledes af Johanna Løhde 
Nielsen og Jonas Siewertsen; den mu-
sikalske ledelse er lagt i hænderne på 
Philip Eick.
Bag projektet står bl.a. Interreg/ Kurs-
kultur, kulturfokus, BDN og SSF.

Juletur til Odense
[KONTAKT] Lørdag den 3. december 
kl. 8 (fra Exe i Flensborg) drager SSF 
Flensborg Amt på juletur til Odense, 
og denne gang tilbydes en guidet em-
ne-bytur. 
H.C. Andersens julemarked ligger i 
den historiske bydel omkring Møntgår-
den og H.C. Andersens Hus. Markedet 
fremstår ukommercielt med hyggelige 
boder og mennesker klædt i historiske 
og eventyrlige gevandter. Der demon-
streres gammelt håndværk og emner 
af gammeldags jul. 
Odense er Danmarks tredjestørste by 
med gågade og spændende museer. 
Det lille museum Tidens Samling fx. 
har i år særudstillingen ”Klæder skaber 
børn” om børnetøj gennem tiderne. 
Den guidede tur ”I H.C. Andersens 
Fodspor” er valgfri og tilbydes kl. 14-
16. Hjemrejsen sker kl. 16.30. 
Pris - kun bus: 15 euro for voksne 
SSF-medlemmer, 20 euro for voksne 
ikke-medlemmer.
Pris - bus og guidet tur: 20 euro for 
voksne SSF-medlemmer, 25 euro for 
voksne ikke-medlemmer.
Begge tilbud: 6 euro for børn op til 18 
år, gratis for børn 0-3 år.
Bindende tilmelding og betaling frem 
til fredag den 25. november på Dansk 
Sekretariat for Flensborg Amt, (0)461 
14408-155 eller -156 hhv. flamt@
syfo.de.

Levende julemusik lurer. (Fotos: privat)

Søde unger underholder.

Gammeldags salgsboder venter.

Hvem bestemmer hjemme?
[KONTAKT] Indbudt af SSF Flensborg 
by sammen med SdU, skoleforeningen 
og centralbiblioteket lægger familie-
vejleder Lola Jensen torsdag den 10. 

november kl. 19 på Flensborghus på 
humoristisk vis op til debat om, hvem 
der bestemmer hjemme hos folk, og 
hvordan man kan bibringe sit barn et 

velbegrundet nej.
Entreen er sat til 7 euro.
Bysekretariatet tager imod tilmelding 
på 0461 14408 127/ -126/ - 125.
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[KONTAKT] I weekenden mødtes 87 
kreative kvinder til den 2. Sydslesvigske 
Strikkefestival.
Det er ikke kun det høje deltagerantal, 
der gør strikkefestivalen til en så stor 
succes i Sydslesvig. Lederen af Aktivi-
tetshuset, Sarah Keppler fremhæver, at 
det er det kreative møde mellem men-
nesker, der lærer noget nyt, oplever kul-
tur på en ny måde og bliver inspireret til 
at videreudvikle et gammelt håndværk, 
der gør dagen så spændende.
Kirsten Futtrup fra SSF supplerer, at 
mødet mellem mennesker fra Sydslesvig 
og Danmark gør, at vi nyder godt af den 
danske udvikling inden for strik og af-
prøver strikning til at udtrykke os i garn 
og skaffe nyt.
For anden gang havde Aktivitetshuset 
i samarbejde med SSF, SdU, DCB og 
Grænseforeningen inviteret til en hel 
dag, der handlede om strik, opskrifter, 
garn, at være kreativ og inspirere hin-
anden. 

På syv workshops i Aktivitetshuset og på 
Flensborghus kunne deltagerne vælge 
mellem tunesisk hakning, fair isle strik, 
skulpturel strik, shetlandsk kniplinge-
strik, færøske skoleistur, tryllemønster og 
at strikke handsker, vanter og andet til 
hænderne.
Desuden blev der budt på et foredrag 
om strikningens kulturhistorie, som Alice 
Brakchi holdt efter frokosten.
Som afslutning på dagen havde arran-
gørerne bedt deltagerne om at strikke 
deres drømmehuse, som blev bygget 
op til en udstilling med fernisering om 
eftermiddagen.
Især udstillingen om drømmehusene 
viste, hvor kreative deltagerne er og 
hvor forskelligt emnet blev taget op og 
realiseret.
Flere billeder af dagen og udstillingen 
kan ses på www.aktivitetshuset.de

(Akti) 

87 oplevede kultur
på en ny måde

Et tætpakket mødelokale. (Fotos: Aktivitetshuset)

Til foredrag i salen.

Politisk motiveret 
strik.

Strikkede drømme-
huse udstilles.

[KONTAKT] Temaet i Nordisk Biblio-
teksuge i år er ”Fremtiden i Norden”. 
Bibliotekerne i Husum og Flensborg 
slukker mandag den 14. november 
- som alle biblioteker i Norden - det 
elektriske lys, og i stearinlysets skær 
læses et udsnit af ungdomsromanen 
»Vandets vogter« af den finske debu-
tant Emmi Itäranta. Romanen foregår i 
en skræmmende fremtidsverden, der 
er resultat af den globale opvarmning 
og et overforbrug af jordens ressour-
cer. 

FLENSBORG
På Flensborg Bibliotek læser Henriette 
Evers fra Duborg-Skolen kl. 19.
Tre visesangere: Nicolai Engstrøm fra 
Danmark, Lucas Stark fra Sverige og 

Leo Leonardsen fra Norge underhol-
der med nordiske favoritter og nye 
viser: En aften med humor og gode 
historier.
Kl. 18 serveres en finsk-inspireret gry-
deret for tilmeldte.
Pris for spisning og koncert: 15 euro 
inkl. en finsk øl og snaps.
Tilmelding til spisningen senest onsdag 
den 9. november på 0461 86970 hhv. 
dcb@dcbib.dk.
Entré til koncert: 10 euro.

HUSUM
På Husum Bibliotek læser Marianne 
Gerckens kl. 19. Arrangementet starter 
kl. 18.30 med et let traktement til 5 
euro.
Tilmelding til biblioteket senest torsdag 

den 10. november.
Arrangør er Dansk Centralbibliotek, 
Foreningen Norden, SSF Hatsted og  
SSF Husum og Omegn.

HJÆLP TIL IT
Vil man læse e-bøger, høre netlydbø-
ger eller er der problemer med ens pc 
eller tablet, så er Michael Juul Olsen 
klar med råd og vejledning:
• Flensborg Bibliotek, tirsdag den 8. 
november kl. 16
• Slesvig Bibliotek, onsdag den 9. no-
vember kl. 14
• Husum Bibliotek, torsdag den 10. 
november kl. 14
Medbring gerne egen tablet eller Ipad. 

Oplæsning, mad og koncert

[KONTAKT] Tirsdag den 15. november 
kl. 19:30 har Historisk Samfund Søn-
derjylland - Sydslesvigkredsen, Dansk 
Centralbibliotek, SSW, Valsbøl pasto-
rat, Skovlund-Valsbøl SSF den glæde 
at kunne indbyde alle interesserede til 
Valsbølhus, hvor leder af Forsknings-
afdelingen ved Dansk Centralbibliotek 

ph.d. Mogens Rostgaard Nissen holder 
foredrag om Mindretalspolitikeren Karl 
Otto Meyer.
Entré inkl. rødvin, ost og kaffe: 6 euro.
Mellem kl. 18 og 19 samme dag kan 
interesserede se udstillingen »En Marie 
Meyer-model« i Skovlund Forsamlings-
hus.

Arrangørerne ser frem til en god aften 
i godt selskab.
Adresser:
Valsbølhus: Maren-Sörensen-Weg 
1 (tidligere Kirchenweg 16), 24980 
Wallsbüll.
Skovlund Forsamlingshus: Buchauweg 
28, 24980 Schafflund.

Om politikeren Karl Otto Meyer

[KONTAKT] Det var et broget og om-
fattende program, Folketingets Syd-
slesvigudvalg havde at absolvere under 
deres tre dages »besigtigelsestur« i 
Sydslesvig i sidste uge.
Således orienteredes udvalgsmedlem-
merne og deres medarbejdere om 
planerne for SSFs forsamlingshus og 
lejrskole Skipperhuset i Tønning, der 
i vinterhalvåret sættes i tidssvarende 
stand, og om hverdagen på og visio-
nerne om SSFs Danevirke Museum 
og forsamlingsstedet Danevirkegården 
samme sted.
De beså skoleforeningens Karlsson 
Vuggestue, kirkens Ansgarkirke samt 
SdUs Træningshal i Slesvig. De ori-

enteredes om Jaruplund Højskole og 
om SSW, men gæstede også mindre-
tals-forskningsinstituttet ECMI og den 
ikke ubetinget mindretalsrelaterede 
erhvervsstøtte-institution Wireg, hvor 
overborgmester Simon Faber er næst-
formand.
Alle steder mødtes Sydslesvigudvalget 
med repræsentanter for de respek-
tive foreningers ledelser samt lokale 
medarbejdere, der har fingeren på 
pulsen de pågældende steder, og de 
ledsagedes landsdelen rundt af bl.a. 
generalkonsul Henrik Becker-Christen-
sen, direktør Lars Kofoed-Jensen og 
generalsekretær Jens A. Christiansen
Grænseforeningen og Slesvig-Ligaen 

var inviteret med rundt.
Samtalerne fortsatte under en middag 
for alle involverede, som Sydslesvigud-
valget var vært for, og hvor Sydsles-
vigudvalgets formand Kim Andersen 
og det Sydslesvigske Samråd formand 
Christian Jürgensen var festtalere.
Meningen med disse besigtigelsesture 
er, at udvalgsmedlemmer og medar-
bejdere får formidlet et dyberegående 
indtryk af dele af det danske mindre-
tal i Sydslesvig, så de får et bredere 
kendskab til mindretallet og et sikrere 
grundlag for at kunne træffe deres 
afgørelser.

Gæster og værter foran Skipperhuset i Tønning.

Museumsinspektør Nis Hardt orienterede ved Danevirke Museum.

Nok at besigtige
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