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UGENs OVERSKRIFTER

VESTKYSTKULTUR

Forår
[KONTAKT] Når Gamles Værn byder til forårsfest, er
foråret også på vej. (Arkivfoto: SSF)

Læs mere på KONTAKT side 2

Gør klar
[KONTAKT] FDFs pilte og væbnere forberedte sig til
landslejren til sommer. (Foto: privat)

Læs mere
mere på
på KONTAKT
KONTAKT side
side 3x
Læs

Revival
[KONTAKT] Et genhør med Swe-Danes - ikke originalerne (foto) men fine sydslesvigske kopier.

Læs mere på KONTAKT side 5

Mindeord

[KONTAKT] Frode Kristoffersen (foto: Lars Salomonsen)) savnes af rigtig mange - og mindes af nogle
venner på...

KONTAKT side 5

»Arvid Jakobsen og nok et band« spiller i Frederiksstad den 22. april.

Med nordjysk band
[KONTAKT] Fredag den 22. april,
klokken 20 vælter årets sidste Vestkystkultur-arrangement ud over scenekanten på Hans Helgesen-Skolen i
Frederiksstad.
Det er det nordjyske band »Arvid Jakobsen og nok et band«, der afslutter
sæsonen.
Arvid Jakobsen stod i 1990erne i spidsen for gruppen Lavtryk, der spillede

irsk folk med danske tekster, lidt á la
De Gyldne Løver. Da han grundlagde
et ensemble, der spillede lidt mere
elektrisk og med lidt mere fart over
felten, kom det til at hedde »Arvid Jakobsen og nok et band«.
Nok et band spiller dels egne kompositioner, dels underfundige undersættelser af nogle af klassikerne. Arvid
Jakobsen fik for eksempel »Blue moon

of Kentucky keep on shining« til »Ta'r
til Tuen og spiller hockey for egen
regning.«
SSF-medlemmer tilbydes transport fra
Tønning, Husum, Hatsted, Bredsted
- forudsat der tilmelder sig nok til at
fylde en minibus.
ph

FILM PÅ SLESVIGHUS

Også for ikke-fodboldfans

LEDER

Sydslesvigsk Forening

Samarbejde
og arbejdsro

[KONTAKT] SSF Gottorp amts sidste
filmaften i Slesvighus-biografen i forårssæsonen er med filmen »Sommeren
´92« torsdag den 14. april kl. 19.30.
Arrangøren beder om tilmeldelse
to dage før forestillingen på 0462123888.
Kasper Barfoeds danske 2015-film om
og med det danske fodbold-landshold,
Sommeren ´92, kan sagtens ses også

af ikke-fodboldinteresserede.
Landstræner Richard Møller Nielsen
kæmper en ulige kamp med et splittet
hold, der nægter at spille efter hans
taktik. Ingen forstår, hvad han vil, han
er Danmarks mest udskældte mand.
Men i sommeren 1992 får Richard en
uventet chance, og pludselig er holdet
på vej til EM i Sverige. Med i bagagen
følger de interne konflikter, uenighe-

derne og de personlige udfordringer,
men Richard er overbevist om, at de
sammen kan gøre det umulige.
Berlingske Tidende skrev: ”Huttelihut!
En film man ikke kan gå fra uden et lillebitte »og det var Daaaaanmark« syngende et sted i sit fodboldhjerte. Også
selvom man egentlig ikke er specielt
interesseret i fodbold.”

KOBBERMØLLE INDUSTRIMUSEUM
[KONTAKT] I fokus for den
vedtagne nye samarbejdsaftale
for Det sydslesvigske Samråd
står drøftelsen af spørgsmål af
fælles interesse, varetagelse af
det danske mindretals fælles interesser i bestemte overordnede
mindretalsspørgsmål samt - efter
aftale - varetagelsen af enkelte
foreningers og institutioners interesser.
Samrådet består af ni fortsat
ligeberettigede og selvstændige
foreninger hhv. institutioner, som
hver har en stemme.
Flertalsafgørelser indføres som
princip, når det gælder fælles
mission og vision, fælles sprogog værdipolitik, den overordnede kommunikationsstrategi,
høringerne hos Europarådet, koordineringen overfor Folketingets
Sydslesvigudvalg og myndigheder
- samt anlæg og budgetudkast.
Der gennemføres en årlig sydslesvigkonference med en orientering om arbejdet.
Formanden og næstformanden

vælges uden rotationsordning.
Formanden varetager visse repæsentative opgaver, koordineret
via Samrådets sekretariat.
Spørgetiden flyttes til sidste offentlige punkt, så publikum kan
spørge ind til dagens drøftelser.
Samrådet orienteres om organisationernes aktuelle engagement
i eksterne samarbejdsfora - f.eks.
kirken i dansk-tysk kirkeforum,
SSF hhv. SSW i Mindretalsrådet
og Kontaktudvalget.
Samrådet får fast sekretariat på
Dansk Generalsekretariat.
Den almindelige sydslesviger har
muligvis svært ved at se gevinsten
med den nye aftale, der var undervejs i flere år. Med den nye
aftale er der lagt op til drøftelser
og vedtagelser af en anden kvalitet end tidligere. Forhåbentlig.
Med den enstemmige vedtagelse
skulle vejen gerne være banet for
arbejdsro omkring væsentlige interne samarbejdselementer i det
danske mindretal i Sydslesvig.
SYDSLESVIGSK FORENING

Den store museumshal. (Foto: Kobbermølle Industrimuseum)

Museet er lukket i april
[KONTAKT] På grund af nødvendige
tagarbejder på den store museumshal
er det nødvendigt at holde Kobbermølle Industrimuseum lukket i april.
Museet genåbner efter planen den 1.
maj.
I tidsrummet maj-oktober vil der være

åbent fra onsdag til søndag kl. 13-17.
Grupper på mindst 6 personer er velkomne alle ugens dage, også på andre
tidspunkter, efter forudgående aftale.
Rundvisning er da inkluderet i entréprisen på uændret 5 euro pr voksen
og 2 euro pr. barn.

Grupper har mulighed for at købe kaffe og nyde medbragt mad og drikke i
museumshallen.
Kontakt museet på tlf. 0461 407 7125
(gerne også telefonsvarer) eller send en
mail til museum@kabelmail.de.
sls
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DANSK KIRKE I SYDSLESVIG

Gudstjenester
[KONTAKT] 1.s.e. påske, søndag den
3. april, Joh. 21, 15-19:
Aventoft Kirke, 10, Bach Nielsen
Egernførde, 14.30, Mønsted
FL Ansgar Kirke, 10, Mogensen
FL Helligåndskirken, 10, Ørsted
FL Kobbermølle, 14, Mogensen
FL Sct. Hans, se Sct. Jørgen
FL Sct. Jørgen, 10, Egeris
Frederiksstad, 10, Mortensen

GAMLES VÆRN

Harreslev, 11.30, Mogensen
Holtenå, 10.30, Mønsted
Jaruplund, 10, Nedergaard Christensen
Lyksborg, 10, Fønsbo
Læk, 10, Knudsen
Rendsborg, 11.30, Møller
SL Ansgar, 10,
Sønder Brarup, 14, Steen
Tønning, 11, Jørgensen

SSF CENTRUM-VEST

Kaffebord

[KONTAKT] Lørdag den 9. april kl.
14.30 inviterer SSF Duborg-Vest i
Flensborg alle medlemmer og gæster
til distriktets traditionelle kaffebord på
Flensborghus; en hyggelig eftermiddag

med kaffe og kager til en rimelig pris.
Tilmelding ønskes.
Holger Zeh,
formand

SPORSKIFTE

Aftensang og foredrag
[KONTAKT] Sporskifte menighed
indbyder til aftensang og foredrag ved
Eberhard Harbsmeier torsdag den 14.
april kl. 19 i Det danske Hus.
Der startes med en kort andagt og herefter holder tidligere lektor ved Teolo-

gisk-Pædagogisk Center i Løgumkloster
Eberhard Harbsmeier foredrag om
trosbekendelsen – dens oprindelse,
indhold og betydning.
Alle er velkomne.

ANSGAR FLENSBORG NORD

Fra en tidligere fest i Gamles Værn.

Forårsfest 14. april
[KONTAKT] Gamles Værns forårsfest
er planlagt til torsdag den 14. april kl.
14.30 i salen på Flensborghus. Som
vanligt bydes der på et veldækket kaffebord.
Et mindre kor fra Duborg-Skolen står

for den første halve time af underholdningen. Efter kaffebordet akkompagnerer Aase Pejtersen Claus Jacobsen,
der både synger men også fortæller
korte drilske historier.
Ind imellem synges årstidens sange.

Arrangementet afrundes med en tombola med mange gevinster.
Billetter kan købes hos Ingrid Lekkat,
0461-315003, eller på SSFs bysekretariat, 0461-14408 126.

MALAGA PÅ FLENSBORG TEATER

Højaktuelt satire-drama
[KONTAKT] Torsdag den 14. april kl.
20 indbyder SSF til Teatret Svalegan-

[KONTAKT] AFTENSANG: Den traditionelle aftensang i Ansgar kirke i Flensborg
den sidste torsdag i hver måned - i dag, torsdag den 31. marts kl. 17 - vil umiddelbart blive fulgt af en gennemgang af kirkens orgel ved Ansgars organist Peter Elkjær
Petersen (foto). Derefter giver det lidt aftensmad i menighedshuset.

UGEN
DER KOMMER
1.
SSF-distrikt Sild: Filmklub i Kulturhuset i List kl. 19
SSF-distrikt Torsted: Generalforsamling hos Rebecca Ehm, Bökwatt 15A, Tolk, kl. 19.30
3.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad i Spætteklubben kl. 9.30
Jaruplund Højskole: Foredrag med Jens Rosendal om ”Vadehavssange” kl. 10
4.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Margretheklub i Menighedshuset kl. 14
SSF-distrikt Strukstrup: Generalforsamling i Bøglund Forsamlingshus kl. 19.30
5.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad med Sejlklubben i Tønnsenhuset kl. 9
Kobbermølle Kvindeforening og ældreklubben: Klubmøde på skolen
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark: Hygge for alle med foredrag ved Claus Olsen om ”Martinstifts historie” i kirkens lokaler kl. 15
De danske foreninger på Sild: Dansk-tyske strikkecafé i Kulturhuset i List kl. 15-17
Skovby Seniorklub: Får besøg af Anett Rabenow i Hærvejshuset kl. 15
SSF-distrikt Bøglund: Hobby i forsamlingshuset kl. 19

gens satiriske og højaktuelle drama
»Malaga« på Flensborg teater, til en

satire om forældre med sprængfarlige
egoer.
Forældrene Vera og Michael er på vej
væk fra hinanden.
Michael skal til en international kongres i Innsbruck, og Vera flyver om få
dage på ferie med den nye kæreste.
Hvem skal passe datteren Rebekka?
De to skændes konstant. Om pasning
og svømmetøj. Små ting bliver hurtigt
til større diskussioner om opdragelse,
karriere og retten til at føre sit eget liv.
Læn dig tilbage og oplev et intenst
narcissistisk og tragikomisk drama
spækket med mistro, skyklapper og
lykkepiller. Du vil grine, og du vil ryste
på hovedet, når du møder de to forældre.
Medicineren Michael har opfundet
et øreimplantat, men har selv utrolig
svært ved at lytte. Vera er psykolog og
mener, at barnepigen skal undgå ordet
“negerkonge”, når der læses Pippi
Langstrømpe.
Noget er rivende galt.
Malaga beskriver en selvdyrkende generation af forældre, der sætter børn i
verden uden at være i stand til at sætte sig selv til side. De haster til yoga,
spæder op med raw food, lykkepiller
og mindfulness i jagten på lykke og
personlig udvikling.
Men husker vi at se op fra selvhjælpsbogen, kigge ud og fokusere på andet
end, hvad der er vigtig for mig?
I rollerne som Vera og Michael ses
skuespillerne Camilla Gjelstrup og
Holger Østergaard Kristensen. Derudover medvirker Niclas Vessel Kølpin.
Stykket varer 90 minutter uden pause.

6.
Aktive Kvinder Sydslesvig: Tur til ”Sort Sol” i Tøndermarsken, fra Schleihallenparkplatz
Slesvig kl. 14 og fra Flensborg kl. 14.30
Oksbøl Kvindeforening: Mødeaften i forsamlingshuset kl. 19
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
Slesvig Seniorklub: Spil i Ansgarsalen kl. 14
7.
De danske foreninger og institutioner i Vidingherrred: Senior-café i Aventoft Menighedshus kl. 15
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15

Udgiver: Flensborg Avis.
Ansv. chefred. Jørgen Møllekær. Redaktion: Bernd Engelbrecht,
Dansk Generalsekretariat, Nørregade/Norderstr. 76, 24939 Flensborg
Post til Postfach 2664, 24916 Flensborg
Telefon 0461/14408 120 eller 14408 122 · Fax 0461/14408 131
Internet: www.syfo.de · e-mail: info@syfo.de
Udkommer hver torsdag. Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten.

»Malaga« 14. april i Flensborg med Camilla Gjelstrup og Holger Østergaard
Kristensen. (Foto: Morten Fauerby)

Styrk vores mindretal - 

skaf et nyt SSF-medlem!
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FLENSBORG FDF

SdU

Maleworkshop
for børn

Pilte og væbnere - klar til sommerens FDF-landslejr. (Foto: Sten Andersen)

Klar til landslejren
- og med brandslukning
[KONTAKT] Mandag den 21. marts var
der planlagt et specielt FDF-møde for
piltene og væbnerne, der til sommer
skal på landslejr. FDF Flensborg havde
fået en aftale med FDF Toftlunds dygtige leder Alf Pedersen om at komme.
Temaet var reb og rafter, et af FDFs
kerneområder også på sommerens
landslejr.
Alf havde en model med hjemmefra;

to A-bukke, som bliver forbundet, så
der kan hænge en gynge. På trods af
et noget vådt vejr gik alle i gang, og
det endelige resultat kunne bruges
som et gyngestativ.
Til sidst kom til alles overraskelse en
brandbil kørende med fuld udrykning
til Uglereden. Det viste sig at være en
af piltenes fædre, som er brandmand i
byens frivillige brandværn. I den sam-

menhæng blev der også gennemført
en brandøvelse for FDFerne. Der var
godtnok ingen ild, så FDFerne måtte
tænde godt op i bålstedet for så senere
at slukke det med vand fra en brandslange.
Det at slukke et bål er også vigtigt at
kunne - især på de store FDF-lejre.
Sten Andersen

[KONTAKT] SdU og Aktivitetshuset
arrangerer maleworkshop for børn
fra 9 til 12 år med de morsomme
»godawlingers« opfinder Karina
Helledie Vandkrog lørdag den 30.
april kl.10-15:30 på Aktivitetshuset
i Flensborg.
Deltagerne maler baggrund, bygger
reder af drivtømmer og maler pipfugle.
Deres fantasi får frit løb, og de får
deres eget pipfugle-billede med
hjem.

Det koster 15 euro at deltage inkl.
materialer. Og man får en regning
tilsendt.
Tilmelding skal ske senest 11.
april - gerne før på www.dgi.
dk/201614004001.
Ved problemer kontakt Katja Kohrt,
0461-14408 221 hhv. katja@sdu.
de.
www.SdU.de

SSFs FORMAND

Om den danske Tysklands-strategi
[KONTAKT] På mødet i SSFs Hovedstyrelse i Store Vi forleden nævnte
formand Jon Hardon Hansen også, at
det danske mindretal er involveret i
forberedelsen af den danske regerings
Tysklands-strategi:
»Mandag den 7. marts havde vores
generalkonsul Henrik Becker-Christensen inviteret Union-Bank, Sundhedstjenesten, Skoleforeningen, SSW og
SSF til et brainstorm-møde på generalkonsulatet for at drøfte den danske
regerings strategi for Tyskland.
Det handler i alt væsentligt om, at
man ønsker, at det danske erhvervsliv
øger sin samhandel med Danmarks
største eksportmarked Tyskland.
Især forbundsstaterne Bayern og Baden-Württemberg står i regeringens
fokus, idet disse to landes konjunkturer kan fremvise den største vækst i de
forgangne år.
Det drejer sig i alt væsentligt om at
markedsføre bl.a. dansk energiteknologi. Tilbyde danske løsninger vedrørende digitalisering af forvaltningen
omkring borger-stat-kontakten. Få en
fod inden for i byggebranchen.
Og styrke den tyske turisme i Danmark, hvor man siden 1995 har mistet
næsten hver tredje tyske overnatning
ved kysterne.
Fremdeles skal der videreudvikles på
samarbejdet i den dansk-tyske grænseregion både Sønderjylland-Slesvig,
Region Syddanmark og Slesvig-Holsten
samt Region Sydsjælland.
I grænseregionerne handler det især
om beskæftigelse, pendler- og informationstjeneste, skat, uddannelse,
transport, sundhed og tilførsel af kvalificeret to-sproget arbejdskraft.
RESSOURCE
I regeringens strategipapir bemærkes
det, at det danske og det tyske min-

dretal ”udgør en væsentlig ressource i
relation til styrkelse af den dansk-tyske
samhandel. Et stort flertal af begge
mindretal tager deres videregående
uddannelser i Danmark og er en
ressource, som bør udnyttes i fuldt
omfang.”
Derfor vil den danske regering ”understøtte, at de danske mindretalsskoler i
Tyskland kan indgå i relevante udvekslingsprogrammer og lignende i Danmark og Norden.”
Tysklandstrategien skal løftes af flere
spillere, som eksempelvis Eksportrådet, erhvervsorganisationer og ambassaden i Berlin.
Men også grænselandets generalkonsulat skal sammen med et opgraderet
konsulat i München såvel som et opgraderet dansk handelskontor i Hamborg til generalkonsulater være med til
omsætte strategien.
Spørgsmålet er så, hvordan det danske
mindretal hhv. SSF kan være behjælpelig med at fremme realiseringen
regeringens strategi.
NETVÆRK
SSFs spidskompetence er ikke ligefrem
erhvervsområdet. Ikke desto mindre
kan foreningen som den danske kulturforening i Tyskland par excellence
med dens gode og nære kontakter til
det tyske samfund og dets politiske aktører i grænselandet og i Kiel, i Berlin
og Bruxelles sikkert agere brobygger.
Et netværk, SSF under alle omstændigheder kan stille til rådighed for den
danske regering, om det ønskes.
Endvidere vil SSF kunne informere om
forskelle og lighedspunkter mellem
dansk og tysk politik og værdier, kultur, tradition, identitet, mentalitet og
omgangsform og omgangstone.
Sikkert kan man også forestille sig, at
SSF med målrettede danske kultur-ar-

rangementer i sammenhæng med
danske erhvervsfremstød i Tyskland
ville kunne fremme omsætningen af
strategien.
PROJEKT

støttet med 1,2 mill. kr., som SSF sammen med et dansk konsulentfirma har
fået. Dette projekt handler om at undersøge, opgøre og beskrive, hvilken
værdiøkonomisk tilvækst sydslesvigerne tilfører Danmark.
Her vil det være interessant at få afdækket, hvilken betydning og værditilvækst de to-sprogede sydslesvigere
ansat i danske virksomheder, der eksporterer til Tyskland, tilfører erhvervslivet hjemme i Danmark.
Uanset hvad, er jeg sikker på, at vore
elever og studenter er en værdifuld
vækstskabende ressource, fordi de i
den globaliserede verden er gearet til
at handle og agere i to-tre-fire forskellige kulturer og dermed vant til at hoppe frem og tilbage over sproglige hhv.
nationale grænser og skel.

SSFs formand Jon Hardon Hansen.
I alt væsentligt, tænker jeg, at mindretallet kan være med til at løfte strategien ved hjælp af sine to-sprogede
fællesskoleelever og studenter.
Her får vi jo syn for sagen i forlængelse
af det projekt, Sydslesvigudvalget har

CENTRER
Under brainstormen på generalkonsulatet blev det pointeret, at Danmark
har et Center for Amerikanske Studier,
men ikke noget tilsvarende institut for
Tysklands-studier.
Der mangler således på universitetsniveau et center, der belyser den tyske
verden og de tyske forhold. Et sådant
kunne være behjælpelig med at åbne
døren ind til det tyske marked.
Endelig mangler Danmark det, der
svarer til Tysklands Goethe-Institut
eller svenskernes Svenska Institut, der
formidler svenske værdier i udlandet.
Formanden for Det danske Kulturinstitut, Michael Christiansen, ønsker etablering af et Grundtvig-Institut, der i udlandet arbejder for at udbrede kendskabet til danske værdier og dansk kultur. Det ønske har han nu ikke fremsat
i sammenhæng med lanceringen af
Tysklands-strategien men i forbindelse
med det dårlige omdømme, Danmark

internationalt menes at have grundet
dets aktuelle flygtningepolitik.
Men netop sådanne Grundvig-Institutter kunne være med til at øge kendskabet til landets værdigrundlag og
derved også være med til at fremme
regeringens Tysklandsstrategi.
P.t. fungerer de danske kirker og menigheder i Berlin og Hamborg som en
slags Grundtvig-Institutter, der sammen med ambassaden og generalkonsulaterne udbreder et vist kendskab
til danske værdier, kultur og livsstil i
Tyskland.
KONKLUSION
Konklusionen på mødet på generalkonsulat i Flensborg blev, at mindretallet er åben over for at være regeringen
behjælpelig med at løfte dens strategi
ind i Tyskland, og således stille sine
kompetencer til rådighed, der hvor det
giver mening.«
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ARRANGEMENTER
i Sydslesvig 2015/2016

Karius og Baktus

Malaga

- de frække tandtrolde

Karius og Baktus
- de frække tandtrolde

Foto: M. Fauerby

Torsdag

Torsdag

Fredag

Stadttheater

Hiort Lorenzen-Skolen

Husumhus

14.04.2016 • 20:00 21.04.2016 • 16:00
Flensborg

Slesvig

Arvid Jacobsen
& band

Fredag

Barberen i Sevilla

Fredag

22.04.2016 • 16:00
Husum

Familiekoncert

Tirsdag

22.04.2016 • 20:00 29.04.2016 • 20:00 03.05.2016 • 19:00
Hans Helgesen Skolen Stadttheater
Frederikstad

Billetter • Abo

Flensborg

+ 49 (0)461 - 14408 125

Deutsches Haus
Flensborg

SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter FL Nikolaistr. 7 eller ved indgangen

Flensborg Avis - torsdag den 31. marts 2016 - side 5

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

SYDSLESVIGSK REVIVAL

MINDEORD

Med vore egne »Swe-Danes«
[KONTAKT] Swe-Danes var en populær trio, der bestod af danskerne
Svend Asmussen og Ulrik Neumann

samt den svenske sangerinde Alice
Babs.
Torsdag den 14. april kl. 19.30 på

Frode Jelling Kristoffersen, Aabenraa, døde
84 år gammel den 22.
marts. (Foto: Lars Salomonsen).

Flensborg Bibliotek kan man opleve
dem igen hhv. bliver der et genhør
med dem - omend i en anden sammensætning: Frøya Gildberg, Jens
Christian Krause og Jöran Katz synger,
akkompagneret af Paul Østergaard.
Hele herligheden kan opleves for 7
euro, meddeler arrangøren: Dansk
Centralbibliotek og SSF Flensborg By.
Swe-Danes imponerede med deres
elegante fremtræden og humørfyldte
musikalske spidsfindigheder. De optrådte rundt i Europa og i Amerika,
men opnåede den største popularitet i
Skandinavien.
Arrangementet varer en time.
Forsalg på biblioteket.

En stor fortæller er død

De originale Swe-Danes 1961; 14.
april kan man nyde de sydslesvigske
kopier. (Foto: Ukendt fotograf/ LP-omslag/ På begäran/ Telestar TRS11052)

KURSKULTUR

Info zu deutsch-dänischen Projekten
[KONTAKT] Am Mittwoch, 13. April,
findet um 19 Uhr im Schloss vor Husum, eine Informationsveranstaltung
über die Förderung von deutsch-dänischen Mikroprojekten durch das
Projekt „KursKultur“ statt.
Das Projekt wird aus dem EU-Interreg-5a-Programm finanziert und
bietet die Möglichkeit, Gelder für
deutsch-dänische Mikroprojekte im
Bereich Kultur, Jugend, Schule und

Sport zu beantragen.
Der Kreis Nordfriesland, Fachdienst
Kultur und Fachdienst Jugend, Familie
und Bildung sowie der Kreissportverbund Nordfriesland lädt interessierte
Kultureinrichtungen, Vereine aber
auch Einzelpersonen zu diesem Informationstreffen ein.
Projektkoordinator Vincent Büsch und
Projektmitarbeiterin Julia Bick stellen
das Gesamtprojekt „Kurs Kultur“ und

die einzelnen Förderpools (Kultur- und
Netzwerkpool, Transportpool sowie
Sportpool) vor.
Es wird Gelegenheit für Fragen und
Einzelberatungen geben, wenn schon
konkrete Projekte angedacht wurden.
Um Anmeldung bis 8. April wird gebeten: 04841- 8973-0 oder stiftung@
nordfriesland.de
Weitere Info: http://www.kulturfokus.
de/kulturregion/kurskultur/

DANSKTYSK KULTURAFTALE FORLÆNGES

Kultursamarbejdet styrkes
[KONTAKT] Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig er på vej mod anden
runde. Parterne i Region Sønderjylland-Schleswig er enige om, at der skal
arbejdes videre med en dansk-tysk
kulturaftale, når den første udløber i
slutningen af året. Parterne arbejder
på videreudvikling af det succesfulde
kultursamarbejde.
- Kulturaftalens rejsegilde fandt sted
i april 2013, og vi har i de seneste
år bygget videre på den oprindelige
aftale. Det er dog længe ikke nok. Vi
vil bygge mange flere etager og fylde
huset med yderligere liv, siger Stephan
Kleinschmidt, formand for Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig.
Flensborg, Nordfrisland og Slesvig-Flensborg, Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa, Region
Syddanmark og det danske samt det
slesvig-holstenske kulturministerium
indgik officielt aftalen den 10. april
2013 i søfartsmuseet i Flensborg.
Siden da er der sket rigtigt meget. Parternes fyrtårnsprojekter er etableret, og
der er bevilget visionære dansk-tyske
projekter. Projekterne er ret så forskelligtartede som f.eks. Mars-ekspeditio-

ner, havnenes fremtid samt musik-projekter som f.eks. folkBaltica og den
dansk-tyske musikskoledag. Projekterne blev støttet med 12 mio. kr.
SKULDERKLAP
- Jeg er glad for, at alle parter i de
nuværende forhandlinger om en ny
kulturaftale er lige interesseret i en
finanseringsmodel, der styrker kulturen i Region Sønderjylland-Schleswig.
Dette opfattes som et skulderklap for
det hidtidige arbejde i kulturaftale-regi
- og som håb om, at kulturprojekter og
aktører fra grænseregionen også fremover vil kunne støttes, siger Gabriele
Stappert, næstformand for Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig.
Som et led i kulturaftalen fortsætter
magasinet ”Kulturfokus” to gange om
året med historier om store og små
kulturinstitutioner, kulturpersonligheder og projektideer. Sommerudgaven
er lige blevet trykt og kan hentes
gratis i diverse kulturinstitutioner i det
dansk-tyske grænseland. Og online
på http://www.kulturfokus.dk/om-kulturfokus/kulturfokus-og-andre-publikationer/

AMBITIONEN
Ambitionen for den første Kulturaftale
Sønderjylland-Schleswig var en styrkelse af det fælles kulturrum og den fælles identitet på tværs af den dansk-tyske grænse. På længere sigt er visionen
at skabe en grænseoverskridende
kulturregion med kulturen som mødested, og med afsæt i mangfoldigheden
og rummeligheden i regionen at styrke
de kulturelle kompetencer og bidrag
til interkulturel dialog - en rollemodel
for tværgående kulturaftaler i Europa.
Kulturaftalen har i tidsrummet 20132016 et budget på 17,8 mio. kr. til videreudvikling og synliggørelse af kulturen i Region Sønderjylland-Schleswig.
Informationer om projekter, indsatsområder og bl.a. det grænseoverskridende kultursamarbejde: www.region.
dk - www.region.de - www.kulturfokus.dk - www.kulturfokus.de - www.
pendlerinfo.org - www.facebook.com/
Region.SJSL
Angela Jensen

[KONTAKT] Ved redaktør Frode Kristoffersens død har Sønderjylland og
Sydslesvig mistet en stor personlighed.
Opvokset i Sønderjylland og med en
klassisk journalistuddannelse i bagagen
blev han en gudbenådet fortæller om
Danmarks og Sønderjyllands historie
samt det dansk-tyske grænseland.
Men ikke nok med det.
Netop hans sønderjyske baggrund
gjorde ham prædestineret til at se den
store verden, forstå den og orientere
om forholdene i Europa, ikke mindst
med fokus på Tyskland.
Frode holdt meget af grænselandets
mindretal og regionens dansk-tyske
mangfoldighed. Han havde sans for
det interessante og den skæve vinkel.
Folkelivets pudsige handlingsmønstre
og den store histories indvirkning på
menneskers hverdag. Dette krævede
stor viden, indlevelse og menneskekundskab.

Personligt har jeg haft glæde af at
kende den gamle redaktør. Som ven
og kollega til min afdøde far, redaktør
Karl Christiansen, fulgte han nøje med
i, hvad den unge Christiansen udrettede i Sydslesvig. Små tilskyndelser skrevet på hans gamle skrivemaskine, eller
lige et kort opkald for at høre, hvad
generalsekretæren havde tænkt sig, var
ikke ualmindeligt. Frodes fremragende
bog ”Mit Europa” fik jeg oven i købet
lov til at anmelde.
Ved talrige årsmøder var han gæst og
taler. Altid klar til en formidlingsindsats
for Sønderjylland og Sydslesvig. Gerne
bundet ind i en morsom anekdote, så
pointen ikke gik tabt.
Det danske mindretal og jeg har meget
at takke Frode Kristoffersen for. Sønderjyllands muntre søn er død.
Æret være hans minde.
Jens A. Christiansen,
SSFs generalsekretær

Mojn mojn, Frode
[KONTAKT] »Det er Frode.« Sådan
lød det ofte i telefonen de senere år,
når der var større og mindre ting, ofte
fra grænselandet, vi lige skulle have
vendt. Da du var aktiv som journalist
og politiker, kunne der være trangt
i din kalender. Nu sagde du næsten
altid ja til et besøg - hos dig på Haderslevvej i Aabenraa - eller hos Lykke og
jeg i Egernsund.
Vores samvær skal ikke pensles ud i
detaljer her, men du tillader nok, at
vi dvæler lidt ved nogle af de gode
stunder: På ture til Sydslesvig, ved
middagsbordet, når Lykke serverede
»stejt flæsk me' pe'sillesaus« (din livret),
når du ledsagede mig, når jeg holdt
foredrag - og når vi holdt »videoaften«
i Egernsund.
Især én af turene husker vi. Den gik
til halvøen Angel på sydsiden af Flensborg Fjord, før helbreddet begyndte
at drille. Du fortalte detaljeret om begivenheder fra Anden Verdenskrig, ja
munden stod ikke stille på dig. »Snakke e' for moje«, spurgte du bekymret
Lykke, men vi kunne slet ikke blive
trætte af at lytte.
Da jeg holdt foredrag i Kliplev, Rødekro og på Folkehjem, interesserede
tilhørerne sig mere for dig end for
foredragsholderen, men jeg lod med
glæde min gamle chef fra Radio Syd
stjæle opmærksomheden.
Du var ikke en flittig biografgænger,
og derfor blev du begejstret, da vi
foreslog, at vi sammen skulle se filmen
»Hvidsten Gruppen« på DVD. Den
gjorde indtryk på dig.
Du var den fødte journalist og historiefortæller, men dét at være administrator og rode med papirer, sendeplaner
og den slags, var ikke lige dig. Derfor
var jobbet som programchef for Radio
Syd næppe dit ønskejob. Men dét, der
kom ud af højttalerne, fulgte du levende med i.

Du var min første chef på Radio Syd
fra 1983, og vi fik mange gode »snakke« om mindretal, Sydslesvig og det
særligt sønderjyske.
Dit hverdagssprog var rigsdansk, men
når jeg vedblev med at snakke »e
sproch«, kunne du godt lokkes til at
snakke om »Kloste«, »Synneborre« og
»Møltynne«.
Den nye teknologi, der også holdt sit
indtog i DR, var ikke din - eller min
- verden, men for mig var der ingen
vej udenom. Vore »dueslag« blev fyldt
med kursusplaner og beskrivelser, som
vi to i hvert fald ikke forstod meget af.
På grund af din stilling, tillod du dig at
returnere papirerne til tekniker Tommy Grejsen med flg. maskinskrevne
tekst: »Jeg ved ikke, hvad dette er - og
jeg ønsker ikke at vide det!«
Den sætning glemmer vi gamle Radio
Syd-journalister aldrig.
Sygdom tvang dig til at leve stille og
tilbagetrukket på det seneste, men du
holdt fortsat af at snakke om »gammel
dau«.
Under et af vore seneste besøg, drak
vi kaffe og spiste »hjemlaue' æfelkach«
- og snakken gik om løst og fast. Før
vort sidste besøg, faldt vi helt tilfældigt over dine bøger »Mit Europa« og
»Journalist i byen«, og dem medbragte
vi, så du kunne signere dem. Det skete
med ordene: »Mojn fra Frode K.«
Selvom du var mærket af sygdom, livede du helt op, da du og Lykke snakkede om Ringsted. I boede der samtidig
- du som ung journalist og Lykke som
lille pige.
Da vi havde taget afsked, lød det - sekunder senere - og meget højt: »Mojn
mojn«. Typisk for dig.
Dagen efter døde du
Tak for godt venskab, Frode.
Lykke og Flemming Nielsen,
Egernsund

