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Vel mødt til alle! 

Nedtælling til årsmøde 
Arkivfoto fra SSF’s Landsmøde 2015 i Husumhus i Husum.  I år gennemføres Landsmøde 2017 lørdag den 11. november. 

SSF’s formand, Jon Hardon Hansen, 
fyldte 60 år søndag 29. oktober.  Dette 
markeres med en officiel reception i 
frokostpausen under Landsmødet i Hu-
sum næste lørdag. 

[KONTAKT]Vi nærmer os med hastige 
skridt den anden lørdag i november 
måned, som traditionelt er en af de 
helt store ’mærkedage’ hos Sydsles-
vigsk Forening.
Det er nemlig landsmøde-tid, og SSF’s 
Landsmøde 2017, som er nr. 41 i ræk-
ken, afvikles denne gang i Husumhus i 
Husum lørdag den 11. november. 
Her vil der som altid blive aflagt offi-
cielle beretninger fra hovedforeningen 
såvel som SSF’s amtsbestyrelser og 
faste udvalg plus regnskab og revision 
over det forgangne år efterfulgt at valg 
til såvel forretningsudvalget som regn-

skabs- og revisionsudvalget. Fastsæt-
telse af næste års medlemskontingent 
og drøftelse af indkomne forslag har 
naturligvis også en fast plads på dags-
orden.
Og som traditionen byder vil Sydsles-
vigsk Forening også benytte Landsmø-
det til at afsløre modtageren af Årets 
Sydslesvigpris 2017 ved Oberst H. 
Parkovs Mindefond.
Det samme gælder afsløringen af SSF’s 
officielle Julemærke, der er i år består 
af glade julemotiver, som er udført 
på smukkeste, livsbekræftende vis af 
eleverne i den nuværende 4.-5. klasse 

på Vesterland-Kejtum Danske Skole 
på Sild. 
Landsmødet, der starter kl. 9.00, ind-
ledes med morgenbrød plus kaffe og 
te kl. 8.30. 
Og som noget ganske særligt netop i 
år vil frokostpausen byde på en officiel 
fødselsdags-reception i anledning af, 
at SSF’s formand, Jon Hardon Han-
sen, der fyldte 60 år søndag den 29. 
oktober.
Landsmødet 2017 er, der åbent for 
samtlige medlemmer af Sydslesvigsk 
Forening og pressen, forløber efter ne-
denstående dagsorden:

Reformationskoncert 
i Slesvig
[KONTAKT] I anledning af 500-året for Martin Lu-
thers tese-opslag på kirkeporten i Wittenberg i 1517 
har Sønderjyllands Symfoniorkester sammensat en 
særlig ’Reformationskoncert”, der fremføres på A.P. 
Møller Skolen i Slesvig den 16. november.

Kål i lange baner  
på biblioteket
[KONTAKT] Kål i alle afskygninger går come-back på 
spisekortet som aldrig før. Den historiske hovedin-
grediens i vores tip-oldeforældres tid finder både vej 
til de fine restauranter og de mere folkelige hushold-
ninger. Hør om kålens genvundne storhed på det 
danske bibliotek i Flensborg.

»Sild-børn«  
på årets julemærker
[KONTAKT] Årets Julemærke 2017 fra Sydslesvigsk 
Forening afsløres officielt på SSF’s store landmøde 
i Husum om halvanden uge. Men allerede nu kan 
vi løfte sløret for, at motiverne på årets mærker er 
udført af eleverne i den nuværende 4.-5. årgang på 
Vesterland-Kejtum Danske Skole på Sild. Glade og 
livsbekræftende motiver om den glade juletid - skil-
dret i børnehøjde.

Set fra et nationalt  mindretal med 
eget sprog, egen historie og identitet 
er det indlysende at arbejde for en 
eller anden form for autonomi. Er der 
tale om et egentligt folk, er det helt 
legitimt såvel folkeretligt som politisk 
at tilstræbe selvstændighed. Folkenes 
selvbestemmelsesret, sådan som den 
blev introduceret efter Første Verdens-
krig, må fortsat være det afgørende 
demokratiske grundlag for løsning af 
mindretalspolitiske spørgsmål.
Men der er et men, for forudsætnin-
gerne skal være i orden: 
Er der tale om eet folk kulturelt og 
territorialt? 
Er folket overvejende enig om selv-
stændighed / løsrivelse? 
Er det berettiget i forhold til den 
manglende ligestilling og eksisterende 
undertrykkelse? 
Er det lovligt henholdsvis folkeretligt i 
orden? 
Har parterne i tilstrækkeligt omfang 
søgt en dialog for at sikre en bedre 
mindretalsordning og en for alle parter 
rimelig løsning?  
I Catalonien synes flere af disse forud-
sætninger ikke at være til stede.  
Afstemningen den 1. oktober var ulov-
lig i henhold til Spaniens forfatning og 
en kendelse fra landets forfatnings-
domstol. Folkeretligt skal retsstaten 
godkende en folkeafstemning. Om-
kring 60 procent af den catalanske 
befolkning boykottede folkeafstemnin-
gen – altså et flertal ønskede ikke den 
ulovlige afstemning gennemført.  Kun 
40 procent stemte og heraf stemte 
godt 92 procent for Cataloniens uaf-
hængighed.  Efterfølgende demonstre-
rede modstandere af en løsrivelse.

 Spaniens premierminister Rahoj har 
ikke udvist stor statsmandskunst for at 
finde en fornuftig løsning på Cataloni-
ens ønske om mere autonomi. Heller 
ikke de forudgående år. Når det er 
sagt, må man konstatere, at separa-
tisterne og selvstyrepræsident Carles 
Puigdemont leger med ilden, når 
han og hans regering uden folkeretlig 
juridisk legitimitet og uden bred fol-
kelig opbakning udråber Cataloniens 
selvstændighed som republik. Få timer 
efter ophævede forfatningsdomstolen 
denne  uafhængighedserklæring. Lad 
os se, hvad der sker den 21. decem-
ber, hvor regeringen i Madrid har 
beordret valg til Cataloniens regional-
parlament. 
Alt i alt må man sige, at der nærmest 
er tale en mindretalspolitisk farce, der 
gør mere skade end gavn set i lyset af 
det seriøse mindretalspolitiske arbejde, 
der foregår i regi af Federal Union of 
European Nationalities (FUEN). FUEN 
opfordrer for tiden netop gennem bor-
gerinitiativet Minority Safepack til en 
konstruktiv europæisk mindretalspoli-
tik, der bygger på anerkendelse og li-
gestilling af mindretal og sproggrupper 
inden for det europæiske fællesskab. 
Et fællesskab, der hviler på demokrati 
og folkeretlige principper. Mindre-
tallene udgør ingen trussel mod EU, 
men tværtimod kan de fungere som 
den mørtel, der holder sammen på et 
fælles europæisk hus, der respekterer 
kulturel mangfoldighed. Det har været 
og er FUEN’s budskab. Om ulovlig se-
paratisme ligefrem fremmer en fredelig 
mellemfolkelig sameksistens i Europa, 
kan der stilles spørgsmålstegn ved.   

Sydslesvigsk Forening

Fremmer 
Catalonien 
mindretallenes sag?
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[KONTAKT]Spillefugle, der bare ikke 
kan få nok af sætte hinanden mat over 
en god omgang skak eller slå hinan-
dens brikker hjem over et hidsigt slag 
Ludo - eller for den sags skyld - ryste 
terningebægeret over en gang Yatzy 
- må nødvendigvis finde vej til Nibøl 
Danske Skole lørdag 18. november. 
Denne dag smækker skolen nemlig 
dørene op til arrangementet ”Spil-

Uden-Grænser”, som er en dansk-tysk 
spilledag. Udover alle former for bræt-
spil, kortspil og terningespil kan delta-
gere også prøve lykken i en tombola, 
hvor der er fine præmier på højkant. 
Af hensyn til deltagernes nationalitet 
vil der være spillevejledninger og in-
struktioner på både dansk og tysk. 
Læs mere om spilledagen på face-
book.com/spiludengraenser.

Dansk-tysk spilledag 
på Nibøl Danske Skole  

12°°-20°° 

info@spieletag-niebuell.de   

 
 

 

Nibøl Danske Skole  

2€ / -14J. 1€ 

www.spieletag-niebuell.de / www.syfo.de  

facebook.com/spiludengraenser 
facebook.com/grenzenlosspielen 

Osterweg 67,  25899 Niebüll 

[KONTAKT]Nu er det da godt nok lidt 
siden, at vi fra SSF Isted-Jydbæk har 
berettet om vores aktiviteter. 
Ikke fordi vi ikke havde nogle! 
Nej, tvært imod, der er sket meget og 
fordi, at vi haft et ganske travlt år. 
Sidste efterår fik vi et nyt køkken. 
Det er bare blevet så dejligt. Vi nyder 
det, men vi trængte da også til et nyt. 
Fordi vi var så glade for vores køkken, 
holdt vi vores traditionelle julefest i 
vores eget hus. Så sidste jul sad vi med 
ti voksne og tre børn i huset, spiste 
og hyggede os. Vi havde bestilt mad 
hjem, som vi så nød. 
Traditionen tro lavede vi juleklap, men 
med ”Schrottpakete” som et af vores 
medlemmer kaldte det en gang. Vi 
pakker det ind, som vi absolut ikke har 
brug for mere, fordi det er så frygteligt. 
Så alle sammen var utroligt ivrige med 
at komme af med pakkerne, tvært 
imod traditionen. Så holdt vi vores 
velfortjente ferie.
I det nye år startede vi så med en 
generalforsamling, hvor den nye be-
styrelse så kunne tage arbejdet op. Vi 
startede året, som vi afsluttede det; 
med masser af arbejde. Vi gik i gang 
med at fremstille dekorationer, træfi-

gurer og andet til vores årlige basar i 
oktober. 
Da vi solgte rigtigt meget til vores 
sidste basar, blev vi enige om, at det 
ikke ville være nok at vi kun mødtes 
en gang per måned, men mindst to 
gange. Så vi har da været på arbejde i 
det sidste. 
I juni mødtes vi med otte voksne og 
tre børn hjemme hos Angelika og 
Horst, hvor vi lavede en grilleftermid-
dag. Vi sad ude på terrassen, da vejret 
var så dejligt. Vi lavede salatbuffet, i 
det hver person havde medbragt en 
salat. 
Alle havde deres egen grillmad med. 
Det var utroligt hyggeligt og virkeligt 
sjovt. Da det var så varmt, startede 
ungerne at sprøjte med vand. Nogle 
voksne deltog i vandkampen, hvem 
vandt skal ikke siges her.
I juli tog vi på vores traditionelle som-
merudflugt. I år tog vi til Givskud Zoo. 
Vi tog afsted med ti voksne, to børn og 
fem gæster. Vejret var desværre ikke 
så dejligt, som vi havde håbet, men 
det blev da tørt det meste af dagen. Vi 
kørte med safaribus igennem parken. 
Vi havde en dejlig guide, der kunne 
fortælle en hel masse spændende hi-

storier om dyrene. Efter det stop skulle 
vi gå et stykke for at se på dyrene. 
Det var dejligt. Vi var helt tæt på både 
gorillaer, næsehorn og flodheste. Bag-
efter kørte vi så et stykke igen, inden 
vi nød vores medbragte madkurve. 
Ungerne gik en tur i børnezoo for at 
kunne kæle gederne. 
Derefter gik vi en tur i dinosaurlandet. 
Der oplevede vi mange dinosauere, 
som bare løb i blandt os. Det var da 
sjovt. Vi fik lov til selv at grave efter 
ædelsten eller hajtænder. Vi fandt 
da alle nogle, som vi måtte tage med 
hjem. Som det sidste highlight, kørte 
vi med safaribus ind til løverne. Vi så 
dem ligge og gnave på resterne af en 
hest, som de havde fået dagen inden. 
Det var da et syn. 
Men løverne lå heldigvis ret dovne og 
var ikke spor interesseret i os. Bagefter 
kørte vi godt træt, men med masser af 
indtryk hjem igen. 
Så er vores næste store arrangement, 
som vi arbejder hen på, vores dejlige 
efterårs- og julebasar. Efterhånden 
kan vi så heller ikke nøjes med kun at 
mødes hver anden uge, nu mødes vi 
hver uge. 

Et travlt år
Juni måned er som regel grillvejr.  Her hygger vi os hos  
Angelika og Horst. 

Næh, sikken en overraskelse. Lige hvad jeg ønskede mig!!

[KONTAKT]Med Søren Kinch Han-
sen på plads på dirigentpodiet og 
orkestrets egen førsteviolinist Andrius 
Gudaitis som koncertmester kan det 
ikke gå helt galt, når Sønderjyllands 
Symfoniorkester markerer 500-året for 

Martin Luthers teser på porten ind til 
slotskirken i Wittenberg i 1517 med 
en stor reformationskoncert på A. P. 
Møller Skoler i Slesvig torsdag om 
præcist 14 dage. 
Det sker torsdag 16. november, og de 
sønderjyske symfonikere har blandt 
andet været en tur i node-arkiverne 
for at finde Mendelssohns såkaldte 
”Reformationssymfoni” (nr. 5) frem af 
gemmerne.
Symfonien er skrevet i 1830, hvor 
Mendelsshon i første omgang følte sig 
tilskyndet til at lave en mindre kompo-
sition, der markerede 300-året for den 
protestantiske reformation efter den 
Augsburgske bekendelse af Luther og 
Melanchthon i 1530.
Men som troende protestant og ikke 
mindst en stor beundrer af Bachs mu-
sik følte sig draget til at komponerede 

en hel symfoni uden ord eller tekster, 
der symboliserede den protestantiske 
reformation uden et tilhørende kor-
værk.
Resultatet blev ”Reformationssymfoni-
en”, som Sønderjyllands Symfoniorke-
ster vil fremføre på A.P. Møller Skolen.
På programmet er også Schumanns 
“Manfred- ouverture”, Bruchs ”In Me-
moriam” og Johann Sebastian Bachs 
”2. Sats fra Musikalisches Opfer”. 

Reformationskoncerten begynder kl. 
20.00.
Arrangører er Sydslesvigsk Forening i 
samarbejde med Sønderjysk Symfoni-
orkester.
Billetter: www.ssf-billetten.de (+49 
461 14408 125), alle SSF’s sekretaria-
ter, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter 
eller ved indgangen.

Stor reformations-koncert på 
A.P. Møller Skolen i Slesvig

Aventoft Kirke, 10, Parbo
Bredsted, 14, Parbo
Egernførde, 14.30, Mønsted
FL Adelby, 14, Dal
FL Ansgar Kirke, 10, Kirkegaard
FL Helligåndskirken, 10, Jacobsen
FL Kobbermølle, 14, Kirkegaard
FL Sct. Jørgen, 10, Egeris
FL Sporskifte, 10, Hougesen
Frederiksstad, 9.30, Vogel
Gelting, 10, Korsgaard
Harreslev, 11.30, Böll
Holtenå, 10.30, Mønsted
Husum, 11, Vogel

Lyksborg, 10, Fønsbo
Læk, 10, Knudsen
Rendsborg, 19, Brask
Skovlund forsamlingshus, 10, Mogensen
Slv. Ansgar, 10, Olesen
Tarp, 19, Treschow-Kühl
Thumby, 11.30, Steen
Tønning, 11, Jørgensen
Vesterland, 10.30, Hansen
Mandag, den 06. november 2017
Kappel, 17, Korsgaard, Lanterne-andagt
Tirsdag, den 07. november 2017
Husum, 17, Vogel, kredskirkedag

Gudstjenester
Alle helgens dag, søndag den 05.november 2017, Matt. 5, 1-12

3.
Spil Dansk 2017: Morgensang med Skoleforeningen på CfU kl. 10.15-10.45
Sydslesvigs danske Kunstforening: Åbning af udstillingen ”Kunst fra Djurs” med værker af 8 
kunstnere fra foreningen Syddjurskunstnere på Flensborg Bibliotek kl. 19.30
Flensborg SSF-distrikt Skt. Hans: Bingo i Jørgensby-Skolen kl. 19.30
HKUF: Lotto på skolen kl. 19.30
SSF-distrikt Vanderup/Jørl: Lottoaften i Westerkrug kl. 19.30
SSF-distrikt Gelting-Gulde-Runtoft: Lottoaften i Gelting Forsamlingshus kl. 19
SSF-distrikt Egernførde: Fælles lanternefest fra Medborgerhuset kl. 18
SSF-distrikt Rendsborg by: Disco for 1.-4. klasse i Ejderhuset kl. 17.30-19.30
SIF: Lottoaften i klubhuset kl. 19.30
4.
Flensborg SSF-distrikt Centrum-Duborg-Vest:
SSF og SdU: Strikkefestival på Flensborghus og i Aktivitetshuset kl. 9-17
De danske menigheder i Flensborg: Korworkshop for elever i 3.-6. Klasse i Tivolisalen på 
Christian Paulsen-Skolen kl. 10-14
Ugle Herreds danske menigheder og SSF: Hygge med ”Danke juletraditioner” i Tarp Kirke 
kl. 14.30-16.30
SSF-distrikterne Munkbrarup-Ves og Husby: Tur til Randers Regnskov fra Husby kl. 7.15 og 
Oksbøl kl. 7.30
SSF-distrikt Store Vi: Lotto i Wiehekrug kl. 19.30
SSF-distrikt Vanderup: Lottoaften i Westerkrug kl. 19.30
SSF-distrikt Rendsborg by: Linedance i Ejderhuset kl. 13-17
5.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad med Spætteklubben i Tønnsenhuset kl. 9.30
6.
Dansk Centralbibliotek, Den slesvigske Kvindeforening og Aktive Kvinder: Foredrag med 
Mogens Rostgaard Nissen om ”Bag om Matador - Danmark i 1930’erne og 1940’erne” på 
Flensborg Bibliotek kl. 16
Flensborg SSF-distrikt Nord: Margretheklub i menighedshuset kl. 14
Harreslev Ældreklub: Klubdag på skolen kl. 14.30
SSF-distrikt Hatsted: Bolsjekogeri med Anders Andersen i forsamlingshuset kl. 15.30-17.30
Slesvig og omegns danske menighed: Sangaften ved Bo Nicolaisens kontor i Ansgarhuset kl. 
19.30
SSF Gottorp amt: Delegeretmøde kl. 19.30 på Slesvighus kl. 19.30
Aktive Kvinder Slesvig: Politiet informerer i Ansgarsalen kl. 16
SSF-distrikt Moldened: Spilleaften i forsamlingshuset kl. 19
7.
Voksenundervisningen og Dansk Centralbibliotek: Foredragsrække ”Fra modernisme 
til postmodernisme, Danmarks billedkunst fra 1960erne til i dag” med Grethe Bay på 
Flensborg Bibliotek kl. 10-12
Det Lille Teater: Forestillingen ”Adressaten ubekendt” opføres i Hjemmet kl. 19.30
Dansk Centralbibliotek, Den slesvigske Kvindeforening og Aktive Kvinder: Foredrag med 
Asmus Gamdrup Jensen om ”Kål – madhistorie og madlavning” på Flensborg Bibliotek kl. 19
Dansk Husflidskreds Sydslesvig: Klubaften på Oksevejens Skole kl. 18.30
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad med Sejlklubben i Tønnsenhuset kl. 9
Flensborg SSW-distrikt Nord: Politisk aftensmad med distriktsformand Philipp Bohk i 
Tønnsenhuset kl. 17
Store Vi Kvindeforening: Hygge og snak i skolens forhal kl. 19.30
Lyksborg Kvindeforening: Udflugt til Gottorp Slot fra ZOB kl. 13
SSF Gottorp amt og A.P. Møller Skolen: Livestreaming foredrag på skolen kl. 18.30 – 21.00
8.
SSW-distrikt Skovlund og Omegn: Regionalt SSW-møde i Skovlund Forsamlingshus ikl. 
19.30
De danske foreninger i Store Vi: Bogbussen kommer kl. 16.30
De danske foreninger i Store Vi: Fælles bestyrelsesmøde i skolens forhal kl. 19.30
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
SSF-distrikt Isted/Jydbæk: Madlavning med Anna Grete Jessen i Jydbæk forsamlingshus kl. 
18-20
Slesvig Seniorklub: Spilleeftermiddag i Ansgarsalen kl. 14
SSF-distrikt Moldened: Hobbyaften ”Vi fletter julehjerter” i forsamlingshuset kl. 19
9.
Spil Dansk 2017: ”Hit med sangskriveren” med Stephan Grabowski på Kaj Munk-Skolen, 
Kappel kl. 19
Dansk Centralbibliotek og SdU: Foredrag med Johannes Andersen ”Drop janteloven – her 
kommer X-factor loven” på Flensborghus kl. 19.30
Det Lille Teater: Forestillingen ”Adressaten ubekendt” opføres i Hjemmet kl. 19.30
Det Lille Teater: Forestillingen ”Bymusikanterne fra Bremen” opføres i Hjemmet kl. 9.30 og 
11.00
SSF-distrikt Kobbermølle, skolen og børnehaven: Lanternefest ved børnehaven kl. 17.30
Harreslev Kvindeforening: Hyggeaften i kirkens konfirmandstue kl. 19
SSF-distrikt Skovlund-Valsbøl: Sysleaften i Skovlund Forsamlingshus kl. 17-19
SSF-distrikt Gettorp: Programplanlægning og bobspil i DRK-Haus kl. 19.30
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
Torsdagsklubben Frederiksberg: Møde i mødelokalet ”Slien” kl. 14.30-17
Torsdagsklubben Mårkær: Møde hos Gertrud Jochimsen kl. 15
Heer dråwwe we üs
3.
Friserrådet: Konference ”Tuhuupe aw Oomram – Friesen treffen sich auf Amrum” 3.-5.11.



EN MÆRKESAG 

SSF TARUP 

SYDSLESVIGSK FORENING  -  LANDSMØDE 2017 

NYTÅRSKONCERT

MADHISTORIE 
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[KONTAKT]Kål i alle afskygninger er 
godt i gang med et gevaldigt come-
back. Gennem de seneste år har kålen 
både fundet vej til såvel køleskabskuf-
ferne hjemme i de private hushold-
ninger såvel som tallerkenerne på de 

fine gourmet-restauranter, hvor alt fra 
spidskål og hvidkål til grønlangkål og 
alle mulige andre kålsorter er ved at 
tilbageerobre fordums storhed som 
den vigtigste grøntsag i de historiske 
køkken-arkiver.
To af de kål-entusiaster, som virkelig 
har taget kålen til sig, er den danske 
madhistoriker og TV-vært Asmus Gam-
drup Jensen og hans landsmand Peter 
Nøhr, der har været kok hos så fine 
spisesteder som Erwin Lauterbachs 
”Restaurant Saison”, ”The French 
Laundry” i Californien og ”El Cellar de 
Can Rosa” i spanske Girona.
Sammen har to skrevet bogen ”Kål”, 
der blandt andet er blevet kåret som 

en af de bedste nye kogebøger i Ber-
lingske.
Tirsdag aften i næste uge lægger de to 
begejstrede ’kål-hoveder’ vejen forbi 
det danske bibliotek på Nørregade i 
Flensborg for at dele deres viden og 
fascination for kål med tilhørerne, 
som også kan se frem til diverse lækre 
smagsprøver. 
Arrangementet ”Kål - madhistorie og 
madlavning” finder sted på Flensborg 
Bibliotek tirsdag 7. november kl. 
19.00. Billetter kan købes eller bestil-
les forud på biblioteket senest lørdag 
2. november.  (Tlf. 0461-86970 eller 
mail: dcb@dcbib.dk

Hør mere om kålens come-back

[KONTAKT]Det fællesjyske prome-
nade- og underholdnings-orkester 
LAUSENIANA - kendt som ’Slyngelor-
kestret’ - vil som så mange gange før 
sætte kurs mod Holmberghalle i Har-
reslev for byde det nye års velkommen 
med endnu en af sine forrygende 
nytårskoncerter.
Det sker denne gang søndag den 21. 
januar 2018. 
Allerede nu er billetsalget i gang, for 
der plejer at være rift om det populæ-
re og festlige orkester, og det er ube-
tinget en god idé at sikre sig en billet 
allerede nu, hvis man vil overvære 
det dette års nytårskoncert. Orkestrets 
erklærede formål er at skabe musik-
glæde og samtidig holde den lødige 
underholdningsmusik levende. 
Slyngelorkestret favner bredt. Reper-
toiret spænder lige fra wieneroperet-
ternes fejende valsetoner over Lum-
byes indsmigrende melodier til vores 
dages moderne musicaltoner, der altid 

fremføres med en glad og livsbekræf-
tende tone.
Solist ved den forestående nytårs-
koncert i Harreslev er denne gang 
Frederik Rolin, der er uddannet fra 
Det Kongelig Musikkonservatorium og 
som lige nu studerer på Operaakade-
miet i København. Frederik Rolin har 
medvirker i adskillige operaer - blandt 
andet La Traviata fra 2013. Og har 
også optrådt som solist i flere danske 
opsætninger; herunder Jacob Gades 
’Elverskud”. Sidste år - i 2016 - mod-
tog Frederik Rolin talentprisen fra Léo-
nie Sonnings Musikfond.
Nytårskoncerten med Slyngelorkestret 
starter kl. 15.00. 
Arrangører er Sydslesvigsk Forening.
Billetter: SSF-billetten.de - Uni-
on-Bank Harrislee (tlf. +49 461 700 
320) - Hermann & Sögaard, Padborg 

(+45 74671343) - Dansk sekretari-
at for Flensborg Amt (tlf. +49 461 
14408155).  
Billetpris: 17 euro/127 danske kroner 
for medlemmer af SSF. 22 euro/164 
kroner for ikke-medlemmer. 

Slyngelorkestret er atter på spil
Intet årsskifte hos det danske mindretal i Sydslesvig uden en festlig nytårskoncert med det jyske promenade- og underhold-
nings-orkester LAUSENIANA - også kendt som ’Slyngelorkestret”. Denne gang søndag 21. januar 2018. 

Modtageren af sidste års talentpris fra 
Léonie Sonnings Musikfond, Frederik 

Rolin, er med som solist. 

[KONTAKT] I forbindelse med SSF’s 
store årlige Landsmøde, som denne 
gang finder sted i Husumhus lørdag 
den 11. november, vil foreningen 
- som så mange gange før - også præ-
sentere Årets Julemærke fra Sydsles-
vigsk Forening.
Dette år er ingen undtagelse.
Arbejdet med at udvælge motiver-
ne og iværksætte produktionen af 
julemærkerne sorterer under SSF’s 
billedsamlingsudvalg, som denne gang 
har valgt en række børnetegninger fra 
elever fra sidste års 3.-4. årgang på Ve-
sterland-Kejtum Danske Skole på Sild, 
der med lyst og iver påtog sig at lave et 
billede af deres spontane begejstring 
for julens billeder.
Oplægget fra billedsamlingsudvalget 
var, at hver enkelt elev skulle tegne et 
enkelt motiv, der udfyldte hele fladen 
og som stod i direkte relation til høj-
tiden. 
”Under ledelse af deres klasselærer, 
Lisbeth Buhl Mikkelsen, har de løst 
opgaven på fornemmeste vis. Både 
hvor for sig og i arket som helhed lyser 
fortælleglæden om nisser, snemænd 
og pyntede juletræer med snefald i 

baggrunden ud af hvert eneste bille-
de”, oplyser billedsamlingsudvalgets 
formand”, Erik Fredens.  
På hele udvalgets vegne udtrykker han 
en stor tak til eleverne på Sild, der 
siden deres kreative indsats og positive 
medvirken omkring julemærkerne er 
rykket op i 4.-5. klasse.
Salget af Årets julemærke 2017 fra 
Sydslesvigsk Forening indledes lørdag 
den 11. november, hvor mærket også 
præsenteres.
Julemærkerne sælges i ark af 32 styk 
for 4 euro svarende til 30 danske kro-
ner.  Salgsstederne er Flensborghus, 
samtlige SSF sekretariater, Aktivitets-
huset på Nørregade, Dansk Skolefor-
ening for Sydslesvig, Dansk Central-
bibliotek og endelig også online via 
hjemmesiden www.syfo.de. 
”Da overskuddet fra julemærkesalget 
går til SSF’s humanitære arbejde, hå-
ber vi, at rigtig mange vil købe og bru-
ge mærket, ligesom vi værdsætter, at 
de danske institutioner vil anvende det 
på forsendelser i tiden frem til jul”, ly-
der det fra billedsamlingsudvalget, som 
består af Erik Fredens, Grethe Bay og 
Lisbeth Kochanski. 

Årets julemærke fra SSF 
sprudler af børns juleglæde

Eleverne fra den nuværende 4.-5. årgang på Vesterland-Kejtum på Sild har leveret 
motiverne til dette års Julemærke fra Sydslesvigsk Forening. Salget starter lørdag 
den 11. november, hvor julemærket bliver præsenteret. 

[KONTAKT]SSF’s distrikt i Tarup ryster 
nu posen til en af sæsonens klassiske 
bingo-aftener i Taruphus. Denne 
gang fredag 10. november kl. 19.00. 
Dørene åbnes en halv time før, så 
deltagerne kan sikre sig de helt rette 

spilleplader. Pris: Tre plader for 7,5 
euro. I pausen er der mulighed for for-
plejning i form af pølser og forskellige 
drikkevarer. 
Tilmelding ved Jörg (tlf. 6 74 2937) el-
ler (mail: braun-tarup@gmx.de)

Bingo i Taruphus

Kandidater til SSF’ forretningsudvalg
[KONTAKT]Som det sig hør og bør, er 
valg til SSF’s forretningsudvalg naturlig-
vis et obligatorisk punkt på dagsorden, 
når Sydslesvigsk Forening indkalder 
sine medlemmer til sit store årlige 

Landsmøde i Husumhus i Husum. 
Denne gang lørdag 11. november fra 
kl. 9.00 efter den indledende morgen-
kaffe. 
På Landsmødet 2017 er der valg til 

formandsposten samt posterne som 
2. næstformand og 2. bisidder plus 
valgt af henholdsvis første og anden 
suppleant. 
Nedenstående kandidater er indstillet.

Regnskab og Revision
På landsmødet er der endvidere valg til Sydslesvigsk Forenings regnskabs- og 
revisionsudvalg.  
Her med valg til formandsposten og to yderligere udvalgspladser, men kun 
to kandidater opstillet på forhånd.  

Jon Hardon Hansen (60), Sydslesvigsk 
Forenings nuværende formand (siden 
2013), sognepræst i Vesterland på Sild 
siden 1991 og siden 1992 engageret i 
det danske mindretals foreningsliv og 
på forskellig vis og med diverse besty-
relses- og tillidsposter. Bosiddende i 
Vesterland på Sild. Indstillet som kan-
didat til formandsposten.

Steen Schröder (73), nuværende 2. 
næstformand i SSF’s forretningsudvalg 
(siden 2013). Fra 1995-2005 medlem 
af SSF’s hovedstyrelse og som delegeret 
for de tilsluttede foreninger.  Bosidden-
de i Harreslev. Indstillet som kandidat 
til posten som 2. næstformand. 

Annette Neumann (50), 2. bisidder i 
Sydslesvigsk Forenings forretningsud-
valg siden 2013. Medlem af Sydsles-
vigsk Forening siden 1987, og formand 
i SSF Store Vi siden 2001. Aktuelt 
formand for den nystiftede forening 
”Danmarks-Samfundet Sydslesvig e.V.”  
Bosiddende i Store Vi.  Indstillet som 
kandidat til posten som 2. bisidder.

Lars Nielsen (45), Startede i bestyrel-
sen for SSF Distrikt Sct. Jørgen-Mørvig 
i 2004, næstformand samme sted i 
2006 og fungerende distriktsformand 
siden 2007.  Medlem af SSF’s hoved-
styrelsen siden 2007. Suppleant i for-
retningsudvalget i flere omgang, senest 
siden 2016. Bosiddende i Flensborg.  
Indstillet som kandidat til 1. suppleant.

Tatjana Mahmens (40), Suppleant til 
SSF’s forretningsudvalg siden 2012. 
Har i en årrække haft plads i SSF’s di-
striktbestyrelse i Drage-Svavsted. Blev 
via en suppleantpost valgt ind i SSF’s 
amtstyrelse for et par år siden. Hjem-
megående husmor med bopæl i Dra-
ge-Svavsted.  Indstillet som kandidat til 
2. suppleant.
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[KONTAKT] De danske foreninger og 
institutioner i Læk arrangerer deres 
traditionelle julebasar i Læk Danske 
Skoles Idrætshal lørdag den 18. no-
vember mellem kl. 11.00-17.00.
Salgsboderne byder på advents- og 
juleting, og i cafeteriet kan såvel udstil-

lere som gæster forkæle sig selv med 
æbleskiver, vafler, vand, kaffe, kage og 
gløgg.  Grillpølser og ærtesuppe er og-
så på menukortet.  Og så er der gode 
gevinster til de heldige i julebasarens 
tombola. 

Julebasar i Læk

[KONTAKT]Sammen med to andre lo-
kale sangkor har Torsdagskoret i Flens-
borg i den grad fået pudset formen af, 
så stemmebåndene er i topform under 
de igangværende Spil Dansk-arran-
gementer, som løber af stabelen i de 
næste par uger over hele Sydslesvig. 
Som en del af projekt ’Kor Care” har 
tre professionelle sangere fornyligt væ-

ret i Sydslesvig for at vejlede og træne 
forskellige sangkor - og der i blandt alt-
så Torsdagskoret, der lige nu forbere-
der sig til julekoncerterne i Ansgarkir-
ken den 2. december og dagen efter 
i Medelby, søndag den 3. december, 
som også er første søndag i advent. 
De tre professionelle sangere var Lise 
Bech Bendix, Jonathan von Schwa-

nenflügel og Gertrud Lei og underviste 
blandt andet sangerne i artikulation og 
rytme.  Torsdagskoret er derfor i finest 
topform til årets julekoncerter - også 
selvom koret lige nu er på udkig efter 
nye og friske stemmer. Især mandlige 
sangere står på højt på ønskesedlen.  

Lokale sangkor er i topform

[KONTAKT] Fra i dag og den næste 
gode uges tid frem kulminerer dette 
års Spil Dansk-arrangementer i Syd-
slesvig med adskillige koncerter og 
andre musikalske tilbud.
Blandt andet på Kaj Munk-Skolen i 
Kappeln torsdag aften i næste uge, 
hvor den danske komponist og sangs-
kriver Stephan Grabowski lægger ve-
jen forbi med arrangementet ”Hit med 
Sangskriveren”.
Hvad den overskrift præcist dækker 
over, vides ikke med sikkerhed. Men 
givetvis noget med sangskrivning og 
kunsten at indfange nuet og sætte ord 
og toner på de tanker, følelser, som 
stemninger, som opstår.

Tilhørerne kan i hvert fald se frem til 
en god aften i selskab med en musi-
kalsk multikunstner, der blandt andet 
været trommeslager for Lars H.U.G. 
og en række andre navne. Desuden er 
Stephan Grabowski manden bag det 
meget kritikerroste internationale sufi-
band, Rocqawali.  Udover komponist 
og sangskriver kan Stephan Grabowski 
også skrive ’trommeslager’, ’arrangør’ 
og ’musikproducer’ på sit visitkort.
”Hit med Sangskriveren” foregår tors-
dag den 9. november kl. 19.00.  Entré. 
12 euro, der betales ved indgangen. 

Musikalsk altmuligmand gæster 
Kaj Munk-Skolen i Kappeln

Lanterne-optog
 i Engelsby 
[KONTAKT]Det er højsæson for de 
traditionelle lanterne-optog blandt det 
danske mindretal i Sydslesvig, og over 
hele landsdelen er SSF’s distrikter sam-
men med de tilhørende danske skoler 
og børneinstitutioner godt i gang 
med at tælle ned til de mange festlige 
lys-optog i gader og stræder. 
Det gælder også hos SSF Engelsby i 
Flensborg, hvor årets lanterne-optog 
finder sted mandag 13, november. 
Oven i købet med musikalsk ledsagel-
se af Heimdal Blæseorkester.
Deltagernes mødes ved Engelsbycen-
tret kl. 18.00, hvor der varmes op med 
musikalsk blæs, inden selve optoget 
starter kl. 18.30.

Skole-bingo 
[KONTAKT]I morgen aften inviterer 
SSF Skt. Hans alle sine medlemmer 
over 18 år til bingo-aften på Jørgens-
by-Skolen fra kl. 19.30. Der mange 
præmier og flotte gevinster på højkant. 
Pris:  Tre spilleplader for 7,50 euro. 

Præmier på højkant 
[KONTAKT]Tirsdag den 14. november 
vil der være masser af præmier på 
højkant på Jens Jessen-Skolen på Mør-
viggade 155 i Flensborg.
SSF distrikt Sct. Jørgen-Mørvig invi-
terer nemlig til Lotto-aften, hvor der 
lægges op til en glad aften for alle 
SSF-medlemmer.  Lotto-aftenen starter 
kl. 20.00.  Tre spilleplader for ti euro 
og fire euro for eventuelle ekstrapla-
der.  Drikkevarer og pølser kan købes 
i pausen. 

Minister besøgte Det  
Danske Alderdomshjem

Ny i byrådet 
[KONTAKT]Med virkning fra 1. ok-
tober har Michael Nissen (SSW) fået 
plads i kommunalbestyrelsen. Indtræ-
der i byrådet efter sin partifælle Jörg 
Clausen.
Michael Nissen indtræder naturligvis 
også i SSW’s byrådsgruppe, hvor Per 
Wietz sidder for bordenden som grup-
peformand med og Kaj Clausen som 
næstformand. 

[KONTAKT] ”Drop Janteloven - her 
kommer X-Factor Loven”  
Sådan lyder overskriften på et kom-
mende foredrag i Flensborghus med 
samfundsforskeren Johannes Ander-
sen, der har sammenfattet en de al-
lernyeste samfundsmæssige tendenser 
gennem de senere år i denne sætning:
”Du skal virkelig tro, at Du er noget 
særligt!”
Ifølge Johannes Andersen, er det nem-
lig ikke kun på TV og i X-Factor at del-
tagerne sendes hjem med beskeden 
om, at de er gode samtidig med, at 
andre får samme skudsmål tilsat mel-
dingen om, at de ikke er nær så gode.
Overalt i samfundet indføres der tilsva-
rende systemer og synlige symboler, 
der fortæller, at man virkelig selv skal 

tro på, at man er god! 
Man skal også tro på, at alle synes, at 
man er dejlig og gerne have mere af 
én!
Hør Johannes Andersen fortælle me-
re om sine iagttagelser og meninger 
om X-Factorloven, når han gæster 
Flensborghus torsdag 9. november kl. 
19.30.
Arrangører er SdU og Dansk Central-
bibliotek for Sydslesvig. Entré: 7 euro.  
Johannes Andersen er i øvrigt en 
meget efterspurgt foredragsholder 
og kendt for både sin forskning og sit 
fokus indenfor ungdomskulturer og 
tendenserne blandt de unge i forhold 
til valgfrihed, selvstændighed og isce-
nesat liv.

Samfundsforsker Johannes Andersen tager temperaturen på den mentalitet og 
den påvirkning af især unge menneskers egen selvforståelse, som TV-programmet 
X-Factor har medført.

Janteloven får 
baghjul af X-Factor  

[KONTAKT] Er Du håndboldtræner og 
vil Du gerne være lære dine målmænd 
at blive endnu bedre til at stå på mål 
for deres hold og holdkammerater, ja 
så er det nu du skal hive kalenderen 
frem af sportstasken og sætte et stort 
kryds ud før datoen lørdag den 25. 
november. 

Denne dag gennemfører SdU nemlig 
et særlig ’målvogter-kursus’ for træne-
re, der primært yder en indsats inden-
for børne- og ungdomsrækkerne.
Kurset ledes af Stephan Krüger, der 
blandt andet vil sætte fokus på mål-
vogternes grundplaceringer og udgang-
sopstillinger og tilhørende redning i de 
forskellige scenarier, som et forsvar bli-
ver udsat for fra modstanderens side i 
løbet af en håndboldkamp.  Undervejs 
vil der også blive trænet i, hvor man 
lærer sine målvogtere at sætte hurtige 
angreb og kontraspil i gang. 
Deltagerpris:  15 euro (130 danske 
kroner) for medlemmer af en forening 
under SdU eller DGI. 
Info: Kaj Andersen (tlf. 0178-4507405) 
eller (mail: kaj@sdu.de)
Onlinetilmelding senest 13.  
November 2017 (www.dgi.
dk/201714653002). 
Kurset foregår i Idrætshallen på Molt-
kestrasse 20 i Flensborg mellem 10.00-
13.00. 

Målvogter-kursus i Flensborg

www.SdU.de

Trænerkursus 
Målvogter
 

25. november 2017     10:00 – 13:00
i Idrætshallen, Flensborg 

onlinetilmelding på www.dgi.dk/201714653002 
senest den 13. november 2017

DGI fotoarkiv

[KONTAKT]Danske Generalkonsulat i 
Flensborg og Det Danske Alderdoms-
hjem på Nerongsallé havde tidligere i 
denne besøg af den danske sundheds-
minister Ellen Thrane Nørby (V), som 
under en hurtig formiddagsvisit, der 
blandt andet var iscenesat af general-
konsul Kim Andersen, nåede at lægge 
vejen forbi alderdomshjemmet, hvor 
beboerne både fik formiddagskaffe og 

fællessang sammen med den danske 
minister. 
Under besøget tilkendegav sundheds-
minister, at hun er imponeret over 
den indsats og den pleje og omsorg 
for både de ældste og de yngste, som 
sundhedstjenesten udrettet for sin 
årlige danske bevilling på ungefähr 30 
millioner danske kroner.

STORE VI

Lotto på sprog 
[KONTAKT]Hvad enten du taler dansk 
eller tysk, så er feltråbet helt det sam-
me, når Du har gevinst i lotto:  Banko! 
Og det bestemt en fordel, når SSF 
Store Vi Distrikt indkalder alle sine 
voksne medlemmer - og alle andre 
- til stort lotto-aften på Wiehekrug i 
Store Vi førstkommende lørdag aften 
kl. 19.30.  Der spilles blandt andet 
om røgede skinker, store gavekurve og 
kontante gavekort på 50 euro.

LILLE TEATER

Karaoke om Luther 
på Det Lille Teater 
[KONTAKT] Det lyder næsten som 
blasfemi og kætteri af værste skuffe. 
For hvem i alverden kan finde på at 
kombinere jubilæums-reformatoren 
Martin Luther med selveste Beatles, 
Adele, Michael Jackson og den hoftev-
ridende danseveteran John Travolta 
fra ’Staying Alive’ og ’Grease’..? 
Ja det kan den lokale gruppe Rød-
kål& Sauerkraut, der lige nu er aktuel 
med showet Luther Karaoke. Showet 
foregår på Det Lille Teater fredag 10. 
november kl. 19.30.

Den danske sundhedsminister, Ellen Thrane Nørby (V), besøgte tirsdag formiddag 
i denne uge Det Danske Aldersdomshjem på Nerongsallé i Flensborg. Undervejs 
nåede hun blandt andet at synge for til fællessangen inden formiddagskaffen med 
beboerne.   (Foto: Dansk Generalkonsulat). 
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