
[KONTAKT] På SSF’s hovedstyrelses-
møde tirsdag den 31. januar redegjor-
de formanden, Jon Hardon Hansen, 
for hele forløbet omkring dansk dob-
belt statsborgerskab og den senere tids 

diskussion om Sydslesvigudvalgets for-
slag til kriterier (se lederen til venstre).
Efter en debat i hovedstyrelsen beslut-
tede forsamlingen enstemmigt følgen-
de resolution: 

”Sydslesvigsk Forenings hovedstyrel-
se bakker forretningsudvalget op i 
bestræbelserne på, at dansksindede 
bosiddende i Sydslesvig får mulighed 
for at søge dansk dobbelt statsborger-
skab på grundlag af kriterier endeligt 
fastlagt af den danske regering og Fol-
ketinget.”
Når der foreligger et lovudkast, vil SSF 
i forbindelse med en høring selvfølge-
lig forholde sig til kriterierne og frem-
lægge tilskyndelser,  gerne integreret 
i et fælles høringssvar fra Samrådet. 
Men det rokker ikke ved SSF’s grund-
læggende positive holdning. 
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[KONTAKT] SSF og mindretallet i det 
hele taget har i de sidste to måneder 
ikke kunnet klage over manglende 
opmærksomhed i de landsdækkende 
medier i Danmark.
Både den trykte presse, radio og TV 
har fokuseret på en række emner, 
som har optaget sindene i Sydslesvig 
og produceret mange læserbreve i 
Flensborg Avis samt mange blogs i de 
sociale medier.
Det være sig forløbet omkring nybe-
sættelsen af posten som generalkon-
sul, den ny udgave af sprogdebatten, 
konsulentvirksomheden Moos-Bjer-
re & Langes analyse om, hvilken 
merværdi Sydslesvig genererer for 
Danmark eller her sidst regeringens 
velvilje med hensyn til opnåelse af 
dansk statsborgerskab for dansksin-
dede tyske statsborgere bosiddende 
i Slesvig-Holsten. Her koncentrerer 
jeg mig om generalkonsulposten og 
dansk dobbelt statsborgerskab.
Meddelelsen om, at Bertel Haarder 
skulle afløse Henrik Becker-Chri-
stensen den 1. september 2017 som 
generalkonsul i Flensborg vakte stor 
forargelse og frustration i Sydslesvig.
Modstanden mod den af statsmini-
ster Lars Løkke Rasmussen ønskede 
kandidat var så stor, at Danmarks 
nu tidligere kultur- og kirkeminister 
valgte at trække sit ja til stillingen 
tilbage.
Begrundelsen var, at han troede, 
at posten på generalkonsulatet ville 
være ledig fra og med september. 
Det viste sig så ikke at være tilfældet. 
Hatten af for Bertel Haarders beslut-
ning.
Den uheldige måde, sagen blev 
håndteret på, gjorde den desværre 
til en tabersag for alle involverede 
parter.
Det er en kendsgerning, at de dan-
ske sydslesvigere desværre må sige 
farvel til Henrik Becker-Christensen 
og hans hustru Grethe Bay til efter-
året.
Begge to har på hver deres måde re-
præsenteret Danmark i grænselandet 
på en yderst værdig måde og således 
bidraget til at fremme det positive 
klima mellem danske og tyske i del-
staten.
Samtidig har de fulgt det danske 
mindretals liv og færden meget tæt, 
til stor glæde og gavn for de dansk-
sindede i Sydslesvig.
Det er regeringen, der suverænt 
sidder inde med kompetencen til at 
udnævne diplomater. Dette gælder 
også for stillingen på generalkonsula-
tet i Flensborg.
Mindretallet har med andre ord ik-
ke nogen som helst indflydelse på, 
hvem der udpeges til ny generalkon-
sul i løbet af dette år.
Derfor besluttede et enigt Samråd 
ikke at ville blande sig i selve af-
skedigelses- hhv. ansættelsespro-
ceduren, men i stedet for i et brev 
til statsministeren at formulere de 
forventninger, vi hernede har til den 
ny generalkonsuls portefølje. Nemlig, 
at efterfølgeren ligesom forgængeren 
især anser det for en væsentlig opga-
ve at fortsætte den tætte kontakt til 
mindretallet, følge det danske virke 
i landsdelen og udviklingen i det 
dansk-tyske grænseland i det hele 
taget.
Siden den 1. september 2015 kan 
man søge om dobbelt statsborger-
skab uden derved at miste sit dan-
ske.
I forbindelse med forhandlingerne 
om ændring af indfødsretsloven 
drøftedes det i SSFs ledelse og blandt 
vore medlemmer, hvorvidt det 
ville være muligt for dansksindede 

sydslesvigere bosiddende uden for 
Danmarks grænser at opnå dansk 
indfødsret.
SSF fik foretræde i indfødsretsud-
valget i december 2014, hvor vi 
fremlagde vort anliggende. Udvalgs-
medlemmerne var umiddelbart 
positivt indstillede over for tanken. 
Spørgsmålet og den store udfordring 
var og er dog, på baggrund af hvilke 
kriterier man vil kunne opnå dansk 
statsborgerskab. 

I løbet af 2016 har Sydslesvigudval-
get beskæftiget sig med at formulere 
fem kriterier, som nu er blevet fore-
lagt udlændinge- og integrationsmi-
nister Inger Støjbjerg.
Dansk statsborgerskab for sydslesvi-
gere ville være endnu et tegn på den 
tillid, Danmark og mindretallet har til 
hinanden.
Disse kriterier (nævnt i Kontakts le-
der den 26. januar) er rimeligt skrap-
pe og åbner ikke mulighed for, at al-
le 50.000 dansksindede uden videre 
vil kunne opnå dansk indfødsret.
Men det ville også have været meget 
underligt, hvis Danmark i disse tider, 
hvor kravene til opnåelse af dansk 
indfødsret generelt er blevet skær-
pet, ville lette på dem.
Jeg vil godt understrege, at opnåelse 
af dansk statsborgerskab betyder 
ikke, at man er mere dansk eller en 
bedre dansker end alle de dansksin-
dede, som ikke kan opfylde mindst 
tre af de fem krævede kriterier.
Det danske mindretal splittes ikke 
pga. det dobbelte statsborgerskab. 
For det danske statsborgerskab er 
ikke afgørende for ens status som 
anerkendt og fuldgyldigt medlem af 
mindretallet. Men det er derimod 
det tyske ifølge Bonn-København 
erklæringerne. Og det beholder man 
jo.
Det hævdes, at afstamningskriterier 
strider mod Bonn-København erklæ-
ringerne, der taler om, at sindelaget 
ikke må efterprøves af myndighe-
derne.
Men her efterprøves ikke sindelaget, 
men derimod dokumentation for 
dansk statsborgerskab. Så den kritik 
kan afvises.
Det må understreges, at ansøgning 
om statsborgerskab er et personligt 
anliggende. Et anliggende mellem 
den enkelte dansksindede borger og 
de danske myndigheder og ikke et 
officielt andragende, som mindretal-
let stiller på vegne af sine medlem-
mer.
Såfremt kriterierne kommer til at 
danne grundlag for et lovforslag, vil 
der følge en høringsfase, i hvilken 
mindretallet har mulighed for at 
komme med anmærkninger, æn-
dringsforslag m.m. Her hører de kri-
tiske anmærkninger hjemme.
Der er en række af vore medlem-
mer, der har henvendt sig til mig og 
givet udtryk for, at de er meget in-
teresserede i at få dansk indfødsret. 
Spørgsmålet til os selv og til mindre-
tallet som sådan er derfor: Er vi pa-
rate til og storsindede nok til at unde 
et mindretal af dansksindede retten 
til at opnå dansk indfødsret?
Bortset fra, at det slet ikke er min-
dretallet, men regeringen og et flertal 
i Folketinget, der suverænt afgør, om 
dansksindede bosiddende i Sydsles-
vig skal kunne få adgang til et dansk 
dobbelt statsborgerskab eller ej.

JON HARDON HANSEN

Fra formandens beretning ved SSFs 
hovedstyrelsesmøde den 31. januar 
2017.

I mediernes 
søgelys 

HYGGE-ZEIT

[KONTAKT] Den særlige danske hygge 
er øjensynligt et så berømt fænomen, 
at ’hyggen’ endnu engang formår at 
trække overskrifter i de store, internati-
onale nyhedsmedier. 
For få år siden spillede den særlige 
danske hygge en gennemgående rolle i 
en 30-minutter lang portrætudsendelse 
om Danmark og danskerne, som blev 
optaget og bragt i bedste amerikanske 
stil af den lige så ærke-amerikanske 
TV-station CNN.
Og for bare en uges tid siden fulgte 
Tysklands største avis, Die Zeit, op 
med at rose og hædre ’den danske 
hygge’ over et fuldt opslag i sektionen 
Z, hvor avisens læsere ved selvsyn kun-
ne læse og få genopfrisket den særlige 
danske gæstfrihed, imødekommenhed, 
afslappethed og hyggelige omgangsto-
ne, som de kender i forvejen fra dan-
ske weekendophold og sommerferier 
op langs den jyske vestkyst.
På basis af et ugelangt ophold i et 
sommerhus på Fanø har folkene fra 
Die Zeit stille og roligt tunet sig ind 
på dét, der karakteriserer fænomenet 

’dansk hygge’.  Ifølge Die Zeit, mani-
festerer den særlige danske hygge sig 
blandt andet, når vinden udenfor hyler 
så meget, at det er klogest at trække 
indendørs, smække et par ekstra lune 
brændeknuder i brændeovnen og 
smække benene op på en fodskam-
mel i selskab med en god bog, en kop 
varm kakao og et par tændte stearinlys.  
Akkompagneret af udsigten til et par 
vindblæste og småskæve fiskerhuse af 
ældre dato eller en kop skummende, 
nyskænket fadøl eller to fra det lokale 
bryghus.  
Det lyder alt sammen meget hyggeligt, 
ikk..? Selv i en tysk kontekst med tyske 
verber og tysk syntaks.  Med til histo-
rien hører, at Tyskland så ubestridt 
er Danmarks største turistmarked. 60 
procent af alle udenlandske gæster 
i Danmark kommer fra Tyskland, og 
langs de danske kyster vil otte ud af 
ti udenlandske badegæster og turister 
i de hotteste sommerferie-uger have 
et tysk pas med i bagagen. Så noget 
må der trods alt være om den danske 
’hyggesnak’ i tyske Die Zeit. 

’Dansk hygge’ slået 
stort op i Die Zeit

[KONTAKT] ”Valgkampen kan hun 
vindes når vi står sammen!”
Sådan lyder udspillet fra Sydslesvigsk 
Vælgerforening (SSW), før partiet og 
de opstillede SSW-kandidater for alvor 
indleder kampen om vælgernes gunst 
forud for landdags-valget søndag 7. 
maj. Fredag 10. februar holder SSW 
valgkamps-optakt i Tønnsenhuset på 
Aabenraagade 49 i Flensborg. Der 
lades op med musik, mad og drikke-
varer og naturligvis også mulighed for 
at møde samtlige kandidater på SSWs 
landsliste og lære de enkelte kandida-
ter lidt bedre at kende. Der lægges op 
til en aften i dialogens og samtalens 
tegn.   Optaktsmødet begynder kl. 
18.00. 

SSW lader op 
til valgkamp

På SSF’s hovedstyrelsesmøde tirsdag af-
ten blev plakaten for årsmøderne 2017 
præsenteret. Den er tegnet af SSF’s 
layout-medarbejder Lisbeth Kochanski 
og tager udgangspunkt i årets motto: 
”Fornyelse skal der til”. Derudover 
ønsker årsmødeudvalget symbolsk at 
markere fornyelse ved at plante et træ 
ved et årsmøde i hvert amt.

Opbakning til dobbelt statsborgerskab
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Sidste s. e. h. 3 k., søndag den  
05. feb. 2017, Matt. 17, 1-9
Bredsted, 10, Parbo
Egernførde, 14.30, Mønsted
FL Ansgar Kirke, 10.00, Frøkjær
FL Helligåndskirken, 10, Ørsted
FL Kobbermølle, 14.00, Frøkjær
FL Sct. Hans, 10, Dal
FL Sct. Jørgen, 10, Egeris
Frederiksstad, 9.30, Vogel
Gelting, 14, Korsgaard, ef. generalfors.
Harreslev, 11.30, Böll
Holtenå, 10.30, Mønsted
Husum, 11, Vogel
Jaruplund, 10, Treschow-Kühl
Kappel, 10, Korsgaard
Lyksborg, 10, Fønsbo
Læk, 10, Knudsen

Medelby skole, 11, Rønnow
Rendsborg, 17, Brask, Kyndelmisseg. 
m. konf.
Skovlund forsamlingshus, 9.30, Røn-
now
Slv. Ansgar, 10
Sønder Brarup, 10, Steen
Vesterland, 10.30, Hansen
Torsdag, den 02. feb. 2017
Fl, Helligåndskirken, 19.30, Ørsted, 
Kyndelmisse andagt
Tarp kirke, 19, Treschow-Kühl, Kyn-
delmisse
Fredag, den 03. feb. 2017
FL, katolske ST. Ansgar, Mørvig, 18.00, 
Fællesk. gudstjeneste
Satrup, 17, Steen

Gudstjenester

[KONTAKT] Forhenværende gymna-
sielærer på Duborg-Skolen i Flensborg, 
cand.mag. og dr. phil Karin Johann-
sen-Bojsen, der også har været en kendt 
og engageret skikkelse på den kultur-
politiske scene under det danske min-
dretal, formår til stadighed at fascinere 
og fastholde sine tilhørere, når hun får 
mulighed for at fortælle og berette om 
de ting, hun selv brænder for.
Det sidste gælder naturligvis fiktion, 
bøger og forfatterskaber af både dansk 
og udenlandsk herkomst, men så sande-
lig også lokale erindringer og biografer 

med rod i Sydslesvig og det danske 
mindretal.
Der må derfor forventes stort fremmøde 
og fuldt hus, når hun i næste uge gæster 
kirkens lokaler i Jaruplund for at fortælle 
om forskellige sydslesvigske biografier 
og erindringsbøger.
Karin Johannsen-Bojsen har i årenes løb 
beskæftiget sig ganske meget med syd-
slesvigske forfatterskaber og, hvad andre 
har skrevet om sydslesvigere gennem 
tiderne. Uden tvivl interessante sager, 
som publikum vil få et kyndigt og fornø-
jeligt indblik i. 

Fra Bojsens bogreol

VESPER

[KONTAKT] BREDSTEDT(NfI):  „Es 
ist für mich die beste Entscheidung“, 
bilanzierte Jürgen Dietrich bei der 
Übergabe zahlreichen Materials an 
das Bredstedter Nordfriisk Instituut. 
Die Dokumente zur regionalen Kultur, 
insbesondere zur Husumer Stadtge-
schichte füllen etwa sechs Regalme-
ter. In jungen Jahren stellte sich für 
Dietrich die Wahl zwischen Journalist 
oder Berufsoffizier. Es wurde die Mili-
tärlaufbahn, die ihn 1972 nach Husum 
führte. Das Schreiben hat den gebürti-
gen Danziger aber nie losgelassen, so 
gab er als Offizier u. a. die Truppen-
zeitschrift für die Husumer Luftwaffe 
Tinchen heraus. Nach der Pensio-
nierung wurde er freier Mitarbeiter 
bei den Husumer Nachrichten und 

verfasste zahlreiche Artikel zu Themen 
des kulturellen Lebens. Auch in der 
belletristischen Szene war Dietrich ak-
tiv, so trug er maßgeblich dazu bei, die 
nahezu vergessene, in Husum gebür-
tige Schriftstellerin Margarete Böhme 
wieder ins öffentliche Bewusstsein zu 
rücken.  Die endgültige Entscheidung 
zur Überlassung seiner Sammlung traf 
Dietrich nach Gesprächen mit Fiete 
Pingel in einem Husumer Pflegeheim. 
Die neuen Möglichkeiten zur sachge-
rechten Unterbringung von Dokumen-
ten im Nordfriisk Instituut überzeugten 
den 80-jährigen schließlich davon, sei-
ne gut sortierten Sammlungen in kom-
petente Hände zu geben. Bibliothekar 
Dr. Harald Wolbersen konnte sie nun 
mit Dank entgegennehmen.

[KONTAKT] Arbejdsfællesskabet af 
kristne kirker i Flensborg (ACK FL) 
gennemfører igen i år en særlig fælles-
gudstjenste – kaldet Ansgarvesper - i 
anledning af Ansgars Helgendag, den 
3. februar.  Fællesgudstjenesten finder 
sted på selve dagen, altså i morgen 
aften, og finder sted i den katolske 
Ansgar Kirke på Ansgargade 1 i Mør-
vig.  Gudstjenesten vil være forberedt 
af pastor Ea Dal, Skt. Hans, pastor Ste-
fan Henrich, Skt. Jørgen og sognepræst 
ved den katolske kirke, Stefan Krinke, 
der også vil være prædikant under 
vesperen.  Umiddelbart efter gudstje-
nesten fortsættes der med hyggeligt 
samvær. 
Fællesgudstjenesten starter kl. 18.00. 

Die beste Entscheidung

Jürgen Dietrich in 
seinem Haus in Rö-

demis mit einem Teil 
seiner Sammlungen      

(Foto: 
Harald Wolbersen)

Udgiver: Flensborg Avis. 
Ansv. chefred. Jørgen Møllekær. Redaktion: Klaus Stausbøll, 
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.

SSF 
på 
Facebook

Fællesgudstjeneste 
i Ansgar Kirke 

[KONTAKT] Ja, hvor går grænsen…? 
Sådan lyder det helt store spørgsmål, 
når Folkehjemmet i Aabenraa endnu 
engang slår dørene til Sønderjyllands 
store Afstemningsfest. 
Denne gang fredag 10. februar kl. 
19.30.  Som sædvanlig med et alsi-
digt program bestående af spisning, 
fællessang, kaffebord med ’brøtort’, 
musikalsk underholdning og lidt ekstra 
vitaminer til hjernen i form af taler og 
foredrag.
Afstemningsfestens hovedtaler er 
biskop emeritus, Karsten Nissen, for-
henværende biskop for Viborg Stift fra 
1996 til 2014 og siden da bosiddende 
i Haderslev. 
Karsten Nissen vil tale over åbnings-
spørgsmålet: Hvor går grænsen..? 
Arrangementet rundes af med et 
indlæg af Sprogforeningens formand, 
Frode Sørensen.
Forening NORDEN, Historisk Sam-
fund for Aabenraa og omegn, Frede-
riksklubben, Grænseforeningen for 
Aabenraa, Sønderjysk Skoleforening 
og Sprogforeningen er fælles om Søn-
derjyllands store Afstemningsfest; som 
altid i folkehjemmets Kongesal. 

Hvor går grænsen …? 

AFSTEMNINGSFEST

SDU 1

SDU 2

[KONTAKT] Under ledelse af Jan Han-
sen fra DGI Sønderjylland gennemfø-
rer Syslesvigs danske Ungdomsforenin-
ger (SdU) sammen med foreninger fra 
DGI om godt en måneds tid et særligt 
total-håndboldkursus for trænere og 
instruktører, der træner de alleryngste 
håndboldspillere fra 5-9 års alderen.
Kurset varer fire timer og foregår i 
Idrætshallen i Flensborg. Forhåndstil-
melding senest 23. februar via www.
dgi.dk/20174650030.

Kursus for 
håndboldtrænere 

[KONTAKT] På grund af manglende 
interesse og for få tilmeldinger har 
Sydslesvigs danske Ungdomsforenin-
ger (SdU) set sig nødsaget til at aflyse 
sin planlagte ungdomsweekend på 
Christianslyst ved Sønderbrarup den 
sidste weekend i denne måned. Et 
arrangement, der fra starten var tænkt 
som et nyt tiltag for regionens teenage-
re og uge.

Aflysning 

[KONTAKT] Dansk Centralbibliotek er 
nået til andet skud i bøssen på sin nye 
foredragsrække – Ny Forskning.
Denne gang tages der livtag med en af 
milepælene i historien og fortællingen 
om grænselandet og det danske min-
dretal.
Som et modtræk mod det nazistiske 
regimes forsøg på at påvise Slesvigs 
historiske tilknytning til Tyskland ud-
gav den danske seminarielektor Claus 
Eskildsen helt tilbage i 1936 bogen 
’Dansk Grænselære”, der uanfægtet 
blev anvendt som grundbog i histo-
rieundervisningen på danske skoler 
og læreanstalter igennem flere årtier.  
Dansk Grænselære er en dansk for-
tælling om Slesvigs historie – skrevet 

og disponeret på en særlig måde, som 
gengiver historien på og med en be-
stemt ideologi, som skulle formidles 
videre til læseren.
Først nu – cirka 80 år senere – har 
bogen været genstand for at større vi-
denskabeligt specialprojekt - gennem-
ført at Troels Roland ved Københavns 
Universitet. 
Resultaterne af hans forskning frem-
lægges mandag 6. februar på Dansk 
Centralbibliotek i Flensborg, hvor 
Troels Roland selv vil fortælle om sit 
arbejde og de nutidige forskerøjne, 
han har læst Dansk Grænselære med. 
Foredraget arrangeres i samarbejde 
med bibliotekets forskningsafdeling. 
Gratis adgang. Start kl. 16.00. 

Dansk Grænselære med nye øjne

[KONTAKT] Ejdersted har mistet en af 
sine ildsjæle. Monika Martens født von 
Hosten, er i en alder af 74 år afgået 
ved døden. Bekendtskabet med det 
danske mindretal fik hun gennem sin 
mand, Peter, der havde været elev på 
Uffe-skolen. 
Da parrets ældste datter begyndte på 
den danske skole, kunne Monika ikke 
tale et dansk ord. Gennem de næste 
tre børns skolegang tilegnede Monika 
sig et flydende dansk. Hun var sågar 
mødeleder på et årsmøde.
I årenes løb var Monika engageret i en 
hel række organisationer i Ejdersted. 
Hun var formand for Kvindeforeningen 
i Tønning samt medlem af Kvindefor-
eningens hovedstyrelse. Desuden var 
hun i en årrække medlem af SSF Tøn-
ning distriktsbestyrelse og i Ejdersteds 
amtsbestyrelse, og indtil sin død sad 
hun for SSW som borgerligt medlem 
i nogle udvalg i byrådet. I 2008 blev 
hun efter indstilling fra Ejdersted amt 

hædret med Oberst H. Parkovs Syd-
slesvigpris
Monika gjorde en stor social indsats 
med sit arbejde i Menighedsplejen. En 
hård tid for hende var, da hun passe-
de sin mand, som blev dement i en 
tidlig alder. Utallige er de gange, hvor 
Monika har bedt ind- og udgangsbøn i 
kirkesalen.
Vores sidste minde om Monika er, 
at hun en søndag efter gudstjenesten 
pakkede alter-sølvet i sin kurv for ugen 
efter (den sidste søndag, hun levede) 
at stille det tilbage på alteret i nypudset 
stand.
Hendes hjertebarn var at synge med i 
Ejderstedkoret, som hun var med i fra 
starten. Hun svigtede ikke én eneste 
koncert.
Vore tanker går til Monikas familie.
Æret være Monika Martens minde. 

Kerstin Pauls og Kirsten Schlickert,
Sydslesvigsk Forening

Farvel til en ildsjæl

3.
SSF: Symfonikoncert med Johannes Søe & Sønderjyllands Symfoniorkester  i Freie Waldorfschule, 
Rendsborg kl. 20
SSF-distrikt Munkbrarup-Ves: Lottoaften i Oksbøl Forsamlingshus kl. 19.30
SSF-distrikt Egernførde: Banko på Jes Kruse-Skolen kl. 19.30
SSF- og SSW-distrikt Risby: Generalforsamling på skolen kl. 19
SSF- distrikt Rendsborg by: Børnedisco for 1.-4. Klasse i Ejderhuset kl. 17-19.30
SSF- og SSW-distrikt Damholm: Generalforsamling i forsamlingshuset kl. 19.30
4.
SdU: SdU mesterskaber 2017 i badminton for U9, U11, U13, U15, U17 og U19 på A.P. Møller 
Skolen, Slesvig 
5.
Mikkelberg: Åbning af udstillingen ”Künstlerfreunde II” på Mikkelberg Kunstcenter, Hatsted kl. 
15.30
SSW´s kvindeforum: Uddeling af Silke Hinrichsen-prisen på Flensborghus kl. 11 
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad i Spætteklubben kl. 9.30
SdU: SdU mesterskaber 2017 i badminton for senior og motionist rækker på A.P. Møller Skolen, 
Slesvig 
6.
Dansk Centralbibliotek og Forskningsafdelingen: ”Ny forskning” – foredrag med Troels Roland om 
”Dansk Grænselære” på Flensborg Bibliotek kl. 16
Flensborg SSF-distrikt Nord: Margretklub med grønkålsspisning i menighedshuset kl. 13
SSF-distrikt Hatsted og menigheden: Mandagskaffe i Hatsted Forsamlingshus kl. 14.30
Slesvig Folkekor: ingen korprøve
SSF-distrikt Moldened: Spilleaften med Alice Richter i forsamlingshuset kl. 19-21 
Dansk Bibliotek Slesvig: Forfatter Finn Egeris Petesen fortæller om sin bog ”De faderløse – en ro-
man om Sydslesvig 1937-1950” på Slesvig Bibliotek kl. 19
7.
Helligåndskirkens menighed Flensborg: Koncert med Stefanie Schrödl og prof.dr. Bernmd Scherers 
i Helligåndskirken kl.19
Flensborg Filmklub Biffen: Filmen ”En mand der hedder Ove” vises på Flensborghus kl. 19
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad med Sejlklubben i Tønnsenhuset kl. 9.30
De danske foreninger og institutioner i Hanved: Fællesmøde om mindretallets fremtid på skolen kl. 
19.30
SSF-distrikt Kobbermølle: Tur til Biffen på Flensborghus kl. 19.30
Lyksborg Kvindeforening: Møde på skolen kl. 15.30
SSF-distrikt Sild: Generalforsamling i Kejtum Danske Skole kl. 18.30
De danske foreninger i Tønning: Uffes Kaffebar på Uffe-Skolen kl. 15-17
SSF- og SSW-distrikt Velt/Follervig: Generalforsamling kl. 20
SSF- og SSW-distrikt Hytten-Okslev: Generalforsamling på Askfelt Danske Skole kl. 19
8.
DSH – Aktive Kvinder Flensborg: Generalforsamling i Aktivitetshuset kl. 19
Flensborg SSF-distrikt Nord: Hygge med Erika og Ilonka i Spætteklubben kl. 14.30
Flensborg SSF- og SSW-distrikt Sct. Jørgen/Mørvig: Generalforsamling på Jens Jessen-Skolen kl. 
19.30
Lyksborg menighed: Senioreftermiddag i præstegården kl. 15
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
SSF- og SSW-distrikt Isted/Jydbæk: Generalforsamling i Jydbæk forsamlingshus kl. 19.30
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
Slesvig Seniorklub: Spil i Ansgarsalen kl. 14
9.
SSF: Symfonikoncert med Sønderjyllands Symfoniorkester ”En tur i blæsernes univers” i St. Nicolai 
Kirche, Egernførde kl. 20
Det Lille Teater: Forestillingen ”Mit livs eventyr” opføres i Hjemmet, Mariegade 20 kl. 19.30
Dansk Centralbibliotek: ”Snaps fra Jammerbugten” - en aften med fortællinger og smagninger ved 
Anders Bilgram på Flensborg Bibliotek kl. 19
Harreslev Kvindeforening: Hygge i kirkens konfirmandstue kl. 19
Torsdagsklubben Mårkær: Møde hos Gertrud Jochimsen kl. 15
SSF Gottorp amt: Slesvighus-Biografen viser filmen ”En mand der hedder Ove” på 
Slesvighus kl. 19.30
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15.00
Slesvig Torsdagsklubben Frederiksberg: Møde for de ældre på Slesvighus (indgang fra baggården) 
kl. 14.30-17

Heer drååwe we üs
3.
Friisk Foriining: Wunterfäst ma gräinküüljääsen aw ”Fraschlönj” önj Risem am e klook soowen
9.
Friisk Foriining lååsit åle lasmoote ouer 60 tu en meekliken eeftermadi önjt Galerie-Cafe önj Lun-
ham am e kl. huulwe trii
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Gratis 
fanebærerkursus 
i Sydslesvig
I Sydslesvig har vi mange forskellige ar-
rangementer, hvor Dannebrogsfaner og 
-flag indgår som et naturligt element. 
Det er Danmarks-Samfundet, der over-
rækker flag og faner til vores distrikter, 
skoler, børnehaver og andre foreninger, 
institutioner og organisationer.
Danmarks-Samfundet har i nogen tid 
arbejdet med et nyt undervisningsma-
teriale til brug for fremtidige fanebæ-
rer-kurser og har sidste år fået udgivet 
en ny »Håndbog for Fanebærere«. 
Formålet med materialet er at sikre et 
ensartet resultat af undervisningen over 
hele landet, også i Sydslesvig.
I samarbejde med Danmarks-Samfun-
det tilbyder SSFs årsmødeudvalg nu et 
fanebærerkursus for nye fanebærere og 
for fanebærere, der ønsker at få genop-
frisket brugen af fanen ved opvisninger 
og andre lejligheder. 
Undervisningen, som er gratis, tilby-
des…: 

fredag den 28. april 2017 fra kl.15.00 
– ca. 18.00 på A.P. Møller Skolen, 
Fjordallee 1, 24837 Slesvig.

Hvis der er mulighed for det, ser vi ger-
ne, at deltagerne selv medbringer en 
fane. Hvis det ikke kan lade sig gøre, 
bedes dette venligst meddelt straks ved 
tilmeldingen.
Tilmelding til Nina Lemcke (e-mail til 
nina@syfo.de eller tlf. 0461 14408118) 
– senest den 7. april.

OBS !
Begrænset 
åbningstid 
[KONTAKT] I forbindelse med Viggo 
M. Pedersens fratræden som by-
konsulent for Flensborg by vil SSF’s 
bysekretariat kun være delvist åbent 
og bemandet fra 8.00-11-30 i sidste 
halvdel af februar måned.  Åbnings-
tiden normaliseres igen fra onsdag 1. 
marts, hvor Sydslesvigsk Forening kan 
byde velkommen til Kay von Eitzen i 
stillingen som ny bykonsulent. 
I ovennævnte periode – fra mandag 
13. februar til og med tirsdag 28. 
februar er bysekretariatet åbent i for-
middagstimerne mellem 8.00-11.30.  
Susanne Schiessl kan i særlige tilfælde 
kontaktes i receptionen, men har hun 
i begrænset omfang mulighed for at 
betjene folk om eftermiddagen. 

Giv garnet dine helt 
egne farver
[KONTAKT Er du løbet sur i garnforret-
ningens gængse stangfarver, hver gang 
Du er på udkig efter nye garnnøgler 
til et par hjemmestrikkede sokker, en 
strikhue eller en lun hjemmestrikket 
sweater, så er der håb forude i Aktivi-
tetshuset på Nørregade i Flensborg. 
Onsdag aften i næste uge (8. februar) 
spiller Aktivitetshuset nemlig ud med 
et helaftenskursus i kunsten at farve sit 
eget garn. Under ledelse af underviser 
Rikke Drewes vil deltagerne lære at 
farve deres eget dejlige merinogarn og 
i samme hug lære at blande og ekspe-
rimentere med deres helt egne farver. 
Garn-farve-kurset foregår fra kl. 18.00-
21.00.

Garnfarvning: I Aktivitetshuset på 
Nørregade kan du i næste uge lære at 
farve dit eget strikke- og hæklegarn.

Fuldt hus i 
Folketeatret
[KONTAKT] Hodja fra Pjort, den nys-
gerrige knægt, der vil se hele verden 
fra sit flyvende tæppe, forstår så san-
delig at sælge billetter. Folketeatret i 
Flensborg har for længst haft fuldt hus 
til den danske familiemusical om Hod-
ja, som opføres søndag 12. februar. 
Samtlige billetter er solgt!

Flensborghus får fredag 10. februar besøg 
af en af verdens bedste bigband-diri-
genter – Dennis Mackrel.  Denne gang 
står han i spidsen for DR Big Band, som 
optræder ved SSF’s jubilæumskoncert 
nr. 100.

DR Big Band graver dybt i skattekisten
[KONTAKT) Forud for sin jubilæum-
skoncert nr. 100, der finder sted på 
Flensborghus fredag 10. februar, har 
Sydslesvigsk Forening (SSF) i den grad 
scoret en af juvelerne fra den danske 
jazzscene. 
Jubilæumskoncerten leveres nemlig af 
Danmarks Radios Big Band, der har 
eksisteret og været med til at sætte 
helt nye standarder for dansk jazz si-
den 1964.  
DR Big Band har fra første færd frem-
trådt som en suveræn leverandør af 

unikke musikoplevelser i spændings-
feltet mellem klassisk swingende big-
bandjazz, bløde ballader, nye kompo-
sitioner og mere vilde eksperimenter 
– hver gang leveret med energi, nær-
vær og udsøgt præcision af bandets 19 
medlemmer. 
Til jubilæumskoncerten på Flensborg-
hus har bigbandet – under ledelse af 
Dennis Mackrel, der både har været 
musiker og dirigent i Count Basie’s 
Orchestra – været på skattejagt i Dan-
marks Radios righoldige arkiv af numre 

og jazz-arrangementer fra så kendte 
jazzprofiler som Bob Brookmeyer, 
Thad Jones, Jim McNeely og Ray Pitts, 
som alle har været inde omkring DR 
Big Band i forskellige perioder.
Der bliver ganske enkelt tale om en 
musikoplevelse ud over det sædvan-
lige. Med en af verdens bedste big-
band-ledere som dirigent for et sær-
deles velspillende og sammenspillet 
jazz- og bigbandorkester med solister i 
topklasse.  
Bigbandets optræden i Flensborg er så 

stor en begivenhed, at koncerten både 
er blevet annonceret og foromtalt i det 
omfattende program for jazz-festivalen 
Vinterjazz 2017, som gennemføres 
overalt i Danmark i hele denne febru-
ar måned.

Jubilæumskoncert nr. 100 finder sted 
fredag 10. februar kl. 20.00

Billetter: www.ssf-billetten.de; via 
SSF’s sekretariater, Aktivitetshuset, 
Ticketcenter eller ved indgangen. 

Lær alt om islandsk strik
[KONTAKT] Er Du den lykkelige ejer 
af et par flittige håndarbejds-hænder, 
der bare ikke kan holde strikkepin-
dene i ro, så følger her et storslået 
arrangement på Flensborghus, hvor 
Du – med god samvittighed – bør give 
dig selv og de glødende en frivillig 
time-out.
Fredag 24. februar lægger Flensborg-
hus nemlig lokaler til et foredrags-
arrangement om islandsk strik. Det 
foregår i selskab med den islandske 
håndarbejdslærer Helgá Jóna Thórun-
nardóttir fra Skal Håndarbejdsskole 
nord for Viborg. Hun har i den grad 
styr på sit hjemlands navnkundige 
strikke-traditioner og elskede strik-
trøjer. Derudover driver hun hånd-
arbejdsbutikken www.nalin.is, som 
er beliggende i Reykjavik hjemme på 
Island.
Under arrangementet på Flensborg-
hus vil hun både holde foredrag om 
Island, islandsk garn, strikke-teknikker 

og trøjer og efterfølgende stå i spidsen 
for en workshop, hvor deltagerne kan 
få fingre i nogle af de mange fif og 
tricks, som er spil, når man vil prøve 
kræfter med de komplicere og smukke 
islandske strikkemønstre. 
Arrangementet arrangeres i fællesskab 
af Aktivitetshuset, SdU, Foreningen 
NORDEN, Dansk Centralbibliotek og 
Sydslesvisk Forening. Starter kl. 19.00. 
Workshoppen sammen dag kl. 16 på 
Aktivitetshuset er fuldttegnet.

Foredrag om  
islandsk strik
Fredag 24. februar 2017 • kl. 19.00
på Flensborghus

Islænderen Helga Jóna Thórunnardóttir fra Skals  
håndarbejdsskole og ejer af håndarbejdsbutikken  
www.nalin.is holder et foredrag om Island,
islandsk garn, strikke-teknikker og islandske trøjer.

Entré: 5 € foredraget er uden tilmelding

Både i meteorologisk og overført be-
tydning står der blæst om de smukke 
islandske striktrøjer, som sørger for, 
at både mænd og kvinder kan holde 
varmen på det vindblæste ørige derude 
midt i Nordatlanten. Lær mere om de 
smukke islandske strikketraditioner og 
teknikker på Flensborghus.

Husumhus 
swingede
[KONTAKT] Jazzfans kom til fra nær 
og fjern, da Vestkystkultur åbnede 
2017-sæsonen med en swingende 
jazz-koncert i selskab med Tuxedo 
New Orleans Jazz Band fredag aften i 
sidste uge. 
Publikum kom rejsende både fra 
Flensborg og fra Sild, og de seks glade 
spillemænd gav tilhørerne, hvad de 
kom efter i form af højst traditionel 
dixiejazz med banjo, trommer og 
sousafon som underlægning, mens 
især Aage Hjortshøj på basun, Jørgen 
Nielsen på kornet og Leif Bjørnø på 
klarinet leverede flotte soloer.  
Jørgen Nielsen leverede også sang til 
for eksempel numre som »Together«. Tre af sekstettens fire blæsere, Aage Hjortshøj, Poul Christensen og Jørgen Nielsen 

i skøn forening. Tuxedo New Orleans Jazz Band skuffede bestemt ikke under fre-
dagens koncert i Husumhus.

Fuldtegnet
Det kulturpolitiske topmøde i morgen 
fredag den 3.2. på Sandbjerg Gods, 
hvor Danmarks og Slesvig-Holstens 
kulturministre Anke Spoorendonk og 
Mette Bock underskriver den nye re-
gionale kulturaftale mellem Sønderjyl-
land og Slesvig er fuldttegnet.
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Kunstvenner udstiller på Mikkelberg
[KONTAKT] Med ikke færre end 21 
kunstnernavne på plakaten lægger 
kunstgruppen Künstlerfreunde Nord-
friesland op til en gevaldigt udstillings-
forår på Mikkelberg – Center for nor-
disk kunst og cricket i Hatsted.
For anden gang i kunstgruppens histo-
rie er medlemmerne gået sammen om 
en stor fællesudstilling under navnet 
Künstlerfreunde II med officiel åb-
ningsfernisering på Mikkelberg søndag 
5. februar kl. 15.30. Her kan publi-
kum naturligvis få lejlighed til at møde 
kunstgruppens forskellige medlemmer, 

se deres udstillede værker og forkæle 
øregangene med jazztoner fra Stormt-
own Jazzcompany.
Kunstgruppen Künstlerfreunde Nord-
friesland består i øjeblikket af 21 med-
lemmer, som i tidens løb har fundet 
mere og mere sammen uden dog at 
sætte den indbyrdes fleksibilitet over 
styr.
Gruppen er en sammensat størrelse 
bestående af 14 kunstnerisk aktive 
lærere, der alle er medlemmer af 
Bund Deutscher Kunsterzieher (den 
tyske kunstlærerforening) plus syv af 

regionens andre udøvende kunstnere, 
der mere eller mindre figurerer som 
gæstemedlemmer. 
I fællesskab har de mange og forskelli-
ge kunstnere både gennemført forskel-
lige videreuddannelser og gensidigt 
inspireret hinanden med deres forskel-
lige teknikker, udtryk og form.
Det sidste borger for en kunstnerisk 
mangfoldighed og variation med en 
bred appel til de gæster og andre 
kunstinteresserede, som finder vej til 
Mikkelberg for at tage de udstillede 
værker nærmere i øjesyn. 

Undervejs suppleres udstillingen med 
en digtoplæsnings-aften (søndag 25. 
marts) og en træsnit-workshop med 
billedhugger Sigrid Stegemann (søndag 
31. marts).  Omtales særskilt senere. 

Udstilingen Künstlerfreunde II på varer 
til og med søndag 2. april.

Udstillingssted: Mikkelberg – Center 
for Nordisk kunst og cricket. 
Fernisering: Søndag 5. februar 15.30.

Et fornemt eksempel på Elisabeth 
Hagopians livsglade og farvestrålende 
motiver.

Andrea Claussen er ophavsmand til dette smukke og farvemættede portræt, som 
også har fundet vej til Künstlerfreunde II-udstillingens officielle plakat.

De udstillende 
kunstnere
Ahrend Boockhoff, Gunnar 
Berndt, Gudrun Brunk, Andrea 
Claussen, Ida Dietrich, Heike 
Dittrich, Christine Guthoff, Elisa-
beth Hagopian, Franz Kottmeier 
(Ulli Zilius), Friedrich Laubenge-
iger, Karl-Heinz Morscheck, Jens 
Paulsen, Arne Petersen, Martin 
Petersen, Günther Pfeiffer, Ulla 
Schmitt, Corinna Trebes, Hanne 
Trube, Dietmar Trube, Georgios 
Wlachopulos, Peter Warmke. 

FAKTA

Fællesmøde 
om fremtiden
[KONTAKT] De danske foreninger og 
institutioner i Hanved gennemfører 
tirsdag i næste uge et stort fællesmøde 
om den lokale fremtid. 
Fællesmødet foregår på Hanved Dan-
ske Skole, hvor hver enkelt forening 
får mulighed for at komme med et 
kort oplæg om deres aktuelle situation 
og – ikke mindst – deres planer og 
ønsker for fremtiden. Skoleinspektør 
Michael Noack følger op med en ori-
entering om skolens udvidelse, hvor-
efter der lægges op til en fælles dialog 
og debat om visioner og drømme og 
om, hvordan de respektive foreninger 
både hvor for sig og i fællesskab kom-
mer videre. 
Fremtidsmødet på Hanved Danske 
Skole finder sted tirsdag 7. februar kl. 
19.30. 

Hanved Danske Skole lægger tirsdag 
aften i næste uge lokaler til et stort fæl-
les fremtidsmøde for samtlige danske 
foreninger og institutioner i distriktet.

Danskkurser på Jaruplund
[KONTAKT] I lighed med tidligere år 
udbyder Jaruplund Højskole igen i år 
et bredt program af kurser og week-
endforløb for sydslevigere, der gerne 
vil forbedre deres danskkundskaber. 
Fra tidligere har mange deltagere 
benyttet deres Bildungsurlaub på at 
lære dansk eller blive endnu bedre til 
dansk, og den mulighed er naturligvis 
også til stede i 2017, hvor højskolen i 
Jaruplund spiller ud med dansk-kurser 
på syv forskellige niveau – fra de helt 
grundlæggende startkurser på niveau 1 
til niveau 5, 6 og 7 for de mere garve-

de dansk-kursister. 
I marts måned afvikler højskolen et 
komprimeret weekendkursus over fire 
dage på to efter hinanden følgende 
weekender (3.-4. marts og 17-18.
marts). Weekend-kurserne gentages 
igen til efteråret. 
Ugekurserne på Jaruplund Højskole 
koster 180 euro pr. deltager, mens 
weekendkurset er prissat til 120 euro. 
Læs mere om danskkurserne på høj-
skolens hjemmeside www.jaruplund.
de. 

Mød manden bag 
De Faderløse
[KONTAKT] Mandag aften i næste uge 
kan Du kvit og frit møde forfatteren 
Finn Egeris Petersen, ophavsmand til 
romanden ’De Faderløse – en roman 
om Sydslesvig 1937-1950’.
I romanen følger vi drengene Wilhelm 
og Kars i tiden omkring 2. Verdenskrig. 
Wilhelm er fra Slesvig. Han er en 
kunstnerisk begavet dreng, der mod 
sin vilje kommer i det nazistiske ung-
domskorps og sendes til Østfronten. 
Kars forsøger at hindre englænderne i 
at tilintetgøre Helgoland, hvor han er 
vokset op. Romanen, som er baseret 
på Egeris Petersens egen familie, giver 
et indblik i, hvad der fik mennesker til 
at vælge et nyt ståsted og, hvor van-
skeligt det var i de svære år. 
En ganske spændende roman om 

Sydslesvig, som kan lånes på bibliote-
ket, også som sæt til læsekredse. Hør 
historien bag romanen på Slesvig Bibli-
otek, Bismarckstr.18a, mandag den 6. 
februar kl. 19.  Der er fri entré.  

Kig godt efter denne bogforside, næste 
gang Du kommer på biblioteket. Titlen er 
’De Faderløse – en roman om Sydslesvig 
1937-1950” skrevet af forfatteren Finn 
Egeris Petersen.

Har Du også en ´indre Ove’…?
[KONTAKT] Er Du en af den slags 
halvgamle og mavesure mænd, der sy-
nes, at andre mænd efterhånden ikke 
er andet end uduelige bleskiftede og 
barnevogns-domptører, der hverken 
kan finde ud af ordne en radiator, 

skifte en sikring i el-skabet eller bak-
ke med en trailer? Ja, så går Du med 
garanti helt fint i spænd med 59-årige 
Ove – hovedperson i den anmel-
derroste svenske debutroman fra 2012 
’En Mand der hedder Ove’.

Skrevet af den 
svenske klumme-
skribent Fredrik 
Backmann, som 
strøg direkte ind 
på bestsellerli-
sterne i både sit 
hjemland og i 
Danmark.
Beretningen om 
59-årige Ove, der 
kører Saab, som 
ikke stoler på in-
ternettet og som 
på sin egen inde-
sluttede, bitre og 
surmulende facon 
har udnævnt sig 
selv til hele kvar-

terets selvbestaltede opsynsmand, skil-
drer en mand, der bag sit frustrerende 
væsen og sin hårde facade gemmer på 
en historie om en mand, der kæmper 
med sorg og ensomhed. 
Sandheden er i virkeligheden, at der 
nok findes en Ove i os alle.
Måske lige netop derfor er romanen 
både blevet filmatiseret og sat op som 
drama på de skrå brædder i forskellige 
teatre.
Senest hos folkene bag Teatret Møllen, 
der er hjemmehørende i Haderslev. 
Med skuespillerne Ole Sørensen, Con-
nie Tronbjerg, Gry Guldager og Klaus 
Andersen på rollelisten turnerer Tea-
tret Møllen rundt med sin opsætning 
af En Mand der hedder Ove.
Fredag 17. februar opføres forestillin-
gen om Ove på Slesvighus.  
Arrangører er Sydslesvigsk Forening.
Forestillingen starter kl. 20.00.
Billetter:  www.ssf-billetten.de, SSF’s 
sekretariater, Aktivitetshuset, Ticket-
center og ved indgangen.

Indesluttet, mut og bitter. Teatret Møllen fra Haderslev står 
bag en dramatisk teateropsætning af den anmelderroste 
svenske debutroman ”En Mand der hedder Ove”, som ud-
kom i 2012.

Smeden kunne ikke mere
[KONTAKT] Forhenværende distrikts-
formand og smedesvend Ludwig Hin-
richs, Mildsted døde torsdag den 26. 
januar, en lille måned før sin 90-års 
fødselsdag.  
Ludwig Hinrichs blev udlært i 1944 og 
straks efter indkaldt. Han blev sendt 
til Frankrig, kom i krigsfangenskab og 
blev udstationeret hos en fransk land-
mand. Efter krigen fortsatte han der 
som landarbejder til 1948.
Derefter arbejdede han tre år i Sveri-
ge, hvor han fik smag for det nordiske. 
Ludwig Hinrichs var dog allerede da 
temmelig antipreußisk i sin indstilling 
og havde også danske aner. Han send-
te sine børn i dansk skole og engagere-
de sig i mindretallet. 
Fra 1979 til 1999 var han formand 
for SSF-distriktet i Mildsted. Familien 
Hinrichs lagde selv hus til distriktets 
arrangementer. En aften om måneden 

blev møblerne båret ud af stuen, så 
den kunne indrettes som mødeloka-
le. Der blev fortalt og læst højt, spist 
smørrebrød og drukket kaffe. Og røget 
kilovis af tobak, for det måtte man 
godt dengang. 
Da distriktet blev nedlagt blev dets 
medlemmer overført til Husum. 
Men ikke Ludwig Hinrichs. Han og 
hans hustru søgte i stedet til Svavsted, 
som nok havde dårligere busforbindel-
ser, men som lå tættere på. Til Husum 
ville han ikke.
Ludwig Hinrichs fik dog sat sig spor i 
Husum. 
De to fanefødder, der ved for eksem-
pel landsmøderne bærer en dansk og 
en frisisk fane, har han fremstillet. For 
det at være smed var ikke blot noget 
han levede af. Det – og det danske – 
var noget, han levede for. 
Han havde hobbysmedje i garagen og 

har fremstillet et utal af havelåger med 
forsiringer og gesvejsninger, og altså 
også de to fanefødder. 
Ludwig Hinrichs havde – som man-
ge andre på Husumegnen – nære 
forbindelser til Grænseforeningen på 
Bornholm, hvad man ind i mellem kan 
høre på sønnen Hauke, der tilbragte 
mange sommerferier der. 

Her ses den ene af de to fanefødder, 
som Ludwig Hinrich fra Mildsted frem-
stillede til brug for de danske faner 
under landsmøderne i Husum.
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