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UGENs OVERSKRIFTER

FILM-HISTORIE

Oplev Næsehornet Otto
[KONTAKT] Det Lille Teater i Flensborg har netop
sat den børne- og familievenlige teaterforestilling
”Otto er et Næsehorn” på plakaten. Baseret på børnebogen af samme navn, som er skrevet og tegnet
af den højt værdsatte, afdøde danske forfatter Ole
Lund Kirkegaard.

Læs mere på KONTAKT side 2

Spil Dansk på din IPad
[KONTAKT] Som vindere af dette års Spil
Dansk-konkurrence i Sydslesvig deltog eleverne fra
5. klasse på Trene-Skolen fornylig i en spændende
musikalsk workshop i selskab med Ras Kjærbo fra
Rumkraft Elektronisk Musikskole i København. Med
en smittende entusiasme lærte han eleverne at
komponere og indspille deres egen musik ved hjælp
af en IPad. En suveræn oplevelse.
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Glæd dig til årets
gospelkoncerter
Slesvig, Dreifaltigkeitskirche Friedrichsberg
Fredag/ Freitag 08.12.2017 19:30
Flensborg, Ansgar Kirken, Apenrader Str.
Fredag/ Freitag 15.12.2017 19.30

[KONTAKT] Northern Gospellights er et lokal gospelkor med fast base i Det Danske Hus i Sporskifte.
Her swinger det godt og grundigt hver tirsdag aften
næsten hele året rundt. Gospelkoret, der blot har
nogle få år på bagen, har allerede etableret sig som
et stærkt navn med et par faste gospelkoncerter her
i landsdelen op mod jul. Det sker også i år.
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MBU og SSF

Sydslesvigsk Forening

Kanonen
køres i stilling

[KONTAKT] Knapt et lille års tid
efter Sydslesvig-konferencen 2017
på Jaruplund Højskole, hvor idéen
at formulere en selvstændig kanon
for det danske mindretal i Sydslesvig for alvor blev bragt på banen,
er den såkaldte ’Sydslesvig-kanon’
så småt ved at trille ud af maskinrummet hos det særlige Kanon-udvalg under Det Sydslesvigsk
Samråd, som har haft til opgave at
støbe de første indledende kugler
til ’kanonen’.
Og - ikke mindst - hvad der skal
til for at få ’kanonen’ til at ramme
plet ved at give en samlet og troværdig mosaik af, hvad det i 20172018 vil sige at være sydslesviger
og tilhøre det danske mindretal...?
Derfor har kanon-udvalget brugt
de seneste måneder på et forarbejde og på at sondere terrænet for
alle de værdier og mål og særlige
kendetegn på mindretallets mentale landkort, som Sydslesvig-kanonen meget gerne skal ramme
uden at nogen eller noget bliver
forbigået.
Forarbejdet fremlægges for Det
Sydslesvigske Samråd under samrådets møde i næste uge.
Her præsenteres først og fremmest
et Sydslesvig-hjul, der mest af alt
ligner en findelt lagkage, som hele
vejen rundt er dekoreret med nogle af de overskrifter, begreber og
kerneværdier, der kendetegner det
danske mindretal i Sydslesvig:
Sprog - Fællesskab - Loyalitet overfor det Danske - Mangfoldighed
- Sammenhold - Historien - Det
Tyske - Kristen Kulturarv - og et
par stykker mere.

Sydslesvig-hjulet er indtil videre et
arbejdsredskab, som dels skal skabe overblik og dels løbe den brede
og folkelige proces i gang overalt i
mindretallet, som vil være på dagsorden i 2018 for at sikre, at Sydslesvig-kanonen vitterligt kommer
til at favne - og omfavne - alle de
ingredienser, som er nødvendige
for at få ’idealsydslesvigeren m/k”
på sigtekornet, før kanonen for
alvor fyres af.
Efter præsentationen i Det Sydslesvigske Samråd i den kommende
uge vil næste skud i bøssen være
Sydslesvig-konferencen 2018 på
Jaruplund Højskole lørdag den 17.
marts.
Her vil Sydslesvig-kanonen få sin
helt egen særlige plads på dagsordenen.
Sydslesvig-hjulet vil blive rullet
ud og beskrevet i sin nuværende
form med henblik på en yderligere
drøftelse og dialog om de foreløbige overskrifter og værdier, som
kanonudvalget har nedfældet og
som hver for sig skal konkretiseres
og beskrives yderligere i løbet af
2018 og 2019.
På Sydslesvig-konferencen lægges
der op til en meget åben dialog
om såvel hjulets som selve kanonens videre forløb - og bestemt
også, hvordan den fortsatte proces
med Sydslesvig-kanonens tilblivelse bliver et relevant og vedkommende anliggende for helt almindelige sydslesvigere og de menige
medlemmer af mindretallets
mange forskellige organisationer,
foreninger og institutioner.

På Dannevirke findes indtil flere ægte Sydslesvig-kanoner. Historiske artilleri af den tunge og hårdtslående slags fra 1864, som
af og til kommer i brug ved særlige events, hvor også museumslederen selv trækker i det autentiske outfit for at levende historien om Nordens største samlede fortidsminde. Både Hedeby og museumsanlægget ved Dannevirke optræder i øvrigt hyppigt
på rollelisten, når historiske optagelserne til historiske film og videoindslag ’skal skydes’ on location.

(FOTO: FLA/Lars Salomonsen).

Dannevirke og Hedeby – et hotspot
i historiske film og TV-programmer
[KONTAKT]Mens skuespillere som
Alec Baldwin, Jack Nicholson, Tom
Hanks, George Clooney, Kate Blanchett, Meryl Streep og mange andre
moviestars står øverst på instruktørernes ønskeseddel, når hovedrollerne
skal besættes til en ny Hollywood-produktion, så er der til gengæld bud
efter museumsleder Nis Hardt ved
Dannevirke Museum, når dokumentar-redaktionerne i både Danmark og
det øvrige Europa skal have autentiske

og troværdige on location-optagelser
i hus til indslag, film og videoklip om
historiens vingesus.
Såvel Dannevirke Museum som Hedeby optræder med jævne mellemrum
på ’rollelisten’, og så sent som i denne
uge der været bud efter Nis Hardt
endnu engang, da han trådte i karakter som lokalkendt videnformidler og
historisk guide for det britiske filmskab
Blink, der i gang med optagelserne
til et dokumentarprogram om Harald
Blåtand.
”Der skulle blandt andet laves optagelser fra Kovirke og fra hovedporten ind
til Dannevirke, og den slags optagelser
lægger vi naturligvis gerne lokaliteter
til, for at øge interessen for vores store
museumsanlæg og vores udstillingsaktiviteter i både Hedeby og Dannevirke. Ligesom vi beredvilligt stiller os
til rådighed for andre filmselskaber og
TV-stationer, der henvender sig for at
få hjælp til deres optagelser og filmprojekter”, fortæller Nis Hardt.
Og der er bestemt rift om både Hedeby og Dannevirke i de kredse.
Nis Hardt tilføjer, at Hedeby tidligere
Museumsleder Nis Hardt kontaktes
jævnligt af TV-stationer og filmselskaber, som har brug for en historisk
håndsrækning, når der skal laves optagelser fra enten Hedeby eller Dannevirkemuseum til historiske film og
TV-produktioner.
(Foto: FLA/Arkiv)

på året lagde kulisser til, da Danmarks
Radio kom forbi med et TV-hold og
en lille campingvogn på slæb, da optagelserne til et særligt afsnit i TV-serien ”Det Ukendte Danmark” skulle i
kassen med Mark Stokholm og Sisse
Fisker som studieværter.
Og for blot et par måneder siden
lagde kulturredaktør Hans Christian
Anderssen fra Flensborg Avis vejen
forbi sammen med sin kollega, videojournalist Nanna Sarauw, for at lave
optagelser til to mindre videoindslag i
den række af web-tv-indslag, som kan
downloades via avisens hjemmeside
og Facebook-side under overskriften
’Kultur på Grænsen”.
”Det ene indslag, som sætter fokus
på historien og den seneste forskning
omkring Valdemarsvolden, er allerede
tilgængeligt og lagt op begge steder.
Det andet indslag om vores permanente mindretals-udstilling har jeg ikke
set endnu. Men det kommer nok”,
håber Nis Hardt, leder af Dannevirke
Museum, der altså både kan bryste
sig af at være et historisk og et filmisk
hotspot, som både vil og kan levere
varen, når historien om Nordens største fortidsminde og Danmarks første
byggeri (Valdemarsmuren fra 1200-tallet) overhovedet, hvor der blev brugt
teglsten, skal foreviges med levende
billeder.

www.minority-safepack.eu
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DANSKE KIRKE I SYDSLESVIG

Gudstjenester

2. s. i advent, søndag den 10. dec. 2017, Matt. 25, 1 - 13
Arnæs, 10, Korsgaard
Bredsted, 14, Knudsen
Bøglund kirke, 14, Steen
Egernførde, 10, Mønsted
FL Ansgar Kirke, 10, Mogensen
FL Helligåndskirken, 10, Ørsted
FL Sct. Hans, se Sct. Jørgen
FL Sct. Jørgen, 10, Egeris
Harreslev, 11.30, Mogensen
Lyksborg, 10, Fønsbo
Læk, 10, Knudsen
Rendsborg, 11.30, Madsen
Skovlund forsamlingshus, 15, Rønnow
Slv. Ansgar, 14, Olesen
St. Peter Ording, 14.30, Jørgensen
Tarp, Sportscentrum, 10, dansk / tysk
Tønning, 11, Jørgensen
Vesterland, 14.30, Hansen, julevandring
Torsdag, den 07. dec. 2017
Fjordvejens børnehave, 9.30, Egeris,
julevandring

Jørgensby børnehave, 10.40, Egeris,
julevandring
Fredag, den 08. dec. 2017
Kielseng børnehave, 10, Egeris, julevandring
Mandag, den 11. dec. 2017
Hjort Lorenzen Skolens børnehave,
10, Nicolaisen
Gottorp Skolens børnehave. 12, Nicolaisen
Husum, 9, Vogel, skolegudstjeneste
Tirsdag, den 12. dec. 2017
Frederiksstad børnehave, 9.30, Vogel,
børnehavegudstjeneste
Harreslev, 9.30, Böll, børnehavegudstjeneste
Sdr. Brarup, 10, Steen, julegudstjeneste for Sdr. Brarup og Mårkær børnehaver
Onsdag, den 13. dec. 2017
Drage, 9.30, Vogel, julevandring

VESTINDIEN I PADBORG

Klogere på kolonitiden
[KONTAKT]I anledning af 100-året
for Danmarks salg af De Vestindiske
Øer i 1917 lægger Region Sønderjylland-Schleswig (Lyren 1 i Padborg) i
eftermiddag lokaler til arrangement
om de handelsmæssige forbindelser til
de gamle danske kolonier i Vestindien
og handelsbyerne Flensborg og Aabenraa, der levede højt på transporten af
rom, sukker og slaver i datidens handelsmæssige Bermuda-Trekant i big
business-format.
Takket været 100-året har historien
om kolonitidens betydning for regionen omkring Slesvig fået ny opmærksomhed og aktualitet. Især fra historikere og forskere, der har gravet mange
nye og spændende aspekter frem.

To af disse historikere giver her til
eftermiddag hver deres bud på relationerne mellem Danmark og Tyskland
og de gamle kolonier. Det sker kl.
16.00.
Mikkel Leth Jespersen fra Museum
Sønderjylland i Aabenraa beretter
om Aabenraa som en af den store
og centrale byer for den verdensomspændende handel og søfart. Marco
Petersen fra Dansk Centralbibliotek for
Sydslesvig, følger op med et oplæg om
dansk og tysk kolonialisme. Arrangementet er med til at markere Region
Sønderjylland-Schleswig 20-års jubilæum her i 2017.

MINORITY SAFEPACK INITIATIV

Duborg-elever samlede hundredvis
af MSPI-underskrifter
[KONTAKT]Blot få dage efter, at
SSF og SSW med hjælp fra mange
frivillige indsamlede godt 500 Minority Safepack-underskrifter under
et fælles gade-fremstød i Flensborg,
Slesvig, Husum og Egernførde, kunne
Duborg-skolen i Flensborg sætte trumf
på ved at smække yderligere godt 400
underskrifter oven i stakken.
Indsamlet af gymnasie-eleverne fra
skolens 18 klasser (11.-13.årgang),
som - på idræt- og fransklærer Vibeke
Küssners initiativ og med opbakning
fra skolens rektor - havde indvilget i at
deltage i en intern MSPI-konkurrence.
”Med et økonomisk tilskud på
150 euro fra henholdsvis SdU og
Duborg-Skolen plus 100 euro fra SSF
fik vi økonomisk hjælp til at stille en
fælles biograftur og spisning på højtkant til den klasse, der kunne samle
flest underskrifter i løbet af tre uge.
Den opgave klarede eleverne fra 12.c
bedst med små 150 underskrifter”,
fortæller Vibeke Küssner. Hun tilføjer,
at især én af klassens piger gjorde sig
ekstra umage for at samle rigtigt mange underskrifter ind til fordel for de
europæiske mindretal

”Ganske beundringsværdig gik Carina
Blaas så meget, at hun egenhændigt
indsamlede ikke færre end 140 underskrifter. Det er virkelig imponerende.
Især fordi, at hun både medbragte sine
blanketter og underskrifts-kort til badminton og til en banko-aften, hvor hun
fulgtes med sin mor. Ret genialt tænkt,
faktisk”, tilføjer Vibeke Küssner.
Sammen med sine klassekammerater
er Carina Blaas blevet hædret for det
flotte resultat under Duborg-skolens
traditionelle adventsarrangement for
godt en uge siden og tirsdag i denne
uge fulgte så deres velfortjente præmie: Fællesspisning på en pizza-restaurant i byen efterfulgt af en biograftur - overrakt af Vibeke Küssner.
Vibeke Küssner tilføjer i samme hug,
at indsamlingen af MSPI-underskrifter
absolut ikke stopper her blot fordi, at
konkurrencen på Duborg-skolen er
afgjort.
”Bestemt Nej. Jeg vil fortsat opfordre
vores elever til at fortælle om og slå
et slag for MSPI-projektet, hver gang
lejligheden byder sig. Og jeg kan kun
opfordre andre skoler og gymnasier
her i landsdelen til at tage tråden op

Heer drååwe we üs
10.
Friisk Foriining: Än saandi, di 10de detämber am e klook 15.00 önj e Nordsee Akademie önj Leek gift et dat
teooterstück “Et Hulk Kiirt Tubääg”.
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Vibeke Küssner overrækker her førstepræmien til eleverne fra 12.c, der
scorede cirka 150 MSPI-underskrifter
i Duborg-skolens interne indsamlingskonkurrence. Det samlede udbytte
landede på godt 400 nye underskrifter.

(Foto: Jan Eiffert)

BØRNEDRAMA

Næsehornet Otto hærger Det Lille Teater
[KONTAKT]”Grummp, hork”, lød det,
og pludselig stod der et vaskeægte næsehorn hjemme i stuen hos Topper.
Sådan begynder Topper og Viggos
eventyr med næsehornet Otto, der fra
at være en ganske almindelig tegning
på væggen forvandler sig til spillevende og meget sultent kæmpedyr i historien om, hvad der kan ske, når man
ikke kan finde en ganske almindelig
blyant.
Vi taler om børnebogen ”Otto er et
Næsehorn”, skrevet af den danske
børnebogs-forfatter Ole Lund Kirkegaard, der regnes for en af de bedste
og mest originale af slagsen.
Inden sin alt for tidlige død i 1979 blot 39 år gammel - nåede Ole Lund
Kirkegaard at lægge navn, historier og
tegninger til en perlerække af højt-elskede børnebøger som Orla Frøsnapper, Gummi-Tarzan, Albert, Frode og
de andre Rødder, Hodja fra Pjort. Og
altså også Otto er et Næsehorn, som
lige nu er på plakaten i Det Lille Teater på Mariegade i Flensborg.
Opsætningen kan ses til midten af
januar måned, hvor næsehornet Otto
stryger over scenen sammen med
Topper og Oscar og de øvrige medaktører i alt otte syv gange. Spilleplan og
tidspunkter findes på Det lille Teaters
hjemmeside (www.detlilleteater.de),
hvor det også er muligt at bestille billetter.

UGEN
DER KOMMER
8.
SdU: Fitness-weekend for de 14-18 årige på Ollerup Idrætshøjskole 8.-9.12.
SSF og SdU: Jazz på Flensborghus – julekoncert med Jesper Bodilsen Kvintet feat. Mads Mathias på Flensborghus kl. 20
Lyksborg Kvindeforening: Udflugt til julemarked i Altenholz fra ZOB kl. 13
SSF-distrikt Egernførde: Banko i Medborgerhuset kl. 19.30
Slesvig og omegns danske Menighed: Gospelkoncert med Northern Gospellights & Band i Dreifaltigkeitskirche, Slesvig kl. 19.30
SSF-distrikt Bøglund: Andebryst-spisning i ”Dörpstuv“, Mohrkirch kl. 19
9.
Dansk Centralbibliotek: Dolas Dukketeater på Flensborg Bibliotek kl. 10
Helligåndskirkens menighed Flensborg: Orgelkoncert med Stephan Krueger i Helligåndskirken kl. 16
Flensborg SSF-distrikt Sct. Jørgen-Mørvig: Adventsfest i kirken kl. 15
Flensborg SSF-distrikt Sporskifte: Julefest i Det Danske Hus kl. 19
SSF Flensborg amt: Juletur til København fra Exe i Flensborg kl. 7
Julelotto i Vesterland
SSF-distrikt Egernførde og menigheden: Juleindkøbstur til Wittenberg fra Medborgerhuset kl. 5
SSF-distrikt Rendsborg by: Julebasar i Ejderhuset kl. 11-16
SSF-distrikt Stenfelt: Julefrokost hos Else Marxen kl.12
10.
Flensborg SSF-distrikt Sct. Jørgen-Mørvig: Adventsfest for børnefamilier på Jens Jessen-Skolen kl. 15
SSF-distrikterne Store Vi, Medelby-Vesby, Skovlund-Valsbøl og menighederne: Adventsfest i Skovlund Forsamlingshus kl. 15-17
SSF-distrikt Damholm: Julefest i forsamlingshuset kl. 15
SSF-distrikt Treja: Julemarked på skolen kl. 10-17
SSF-distrikt Moldened: Julefest i forsamlingshuset kl. 15
Slesvig SSF-distrikt Frederiksberg og Slesvig og omegns danske Menighed: Adventsfest
begyndende med gudstjeneste i Ansgarsalen kl. 14
SSF-distrikt Bøglund: Adventsfest begyndende med gudstjeneste i Bøglund kirke kl. 14 og
efterfølgende adventsfest i forsamlingshuset kl. 15
SSF-distrikt Arnæs: Julefest i den fhv. danske skole kl. 15.30
11.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Diabetikerklub i Menighedshuset kl. 13
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark: Hyggeaften på skolen kl. 19.30
SSF-distrikt Vanderup/Jørl samt den danske og tyske menighed: Adventskoncert med Helligåndskirkens Kor i
Vanderup Kirke kl. 20
Dansk Centralbibliotek: Åbning af udstillingen ”Årets pressefoto” på Flensborg Bibliotek kl.
Harreslev Ældreklub: Klubdag på skolen kl. 14.30
SSF-distrikt Hatsted: Mandagskaffe i forsamlingshuset kl. 14.30
SSW Rendsborg-Egernførde amt: Medlemsmøde med opstillingsmøde til kredsdagsvalget i Medborgerhuset
kl. 19
De danske foreninger i Sønderbrarup: Traditionel adventsfest i kirkens mødelokale kl.
19.30
12.
SSF Det Humanitære Udvalg: Adventshygge på Flensborghus kl. 14.30
SSF-distrikt Harreslev: Julesangaften på skolen kl. 19.30
SSW Egernførde by: Medlemsmøde med opstillingsmøde til kommunalvalget i Medborgerhuset kl. 19
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset kl. 19-22
SSF-distrikt Skovby Seniorklub: Julefrokost, lotto + punsch i
Hærvejshuset kl. 12
13.
Lyksborg seniorklub: Julelotto i præstegården kl. 15
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
SSF-distrikt Mårkær: Adventshygge med juleklap i mødelokalet kl. 19.30
Slesvig Menighedspleje: Julehygge med julefortælling og julemusik i Ansgarsalen kl.
14.30
14.
Det Lille Teater: Familieforestillingen ”Otto er et næsehorn” opføres i Hjemmet kl. 19.00
SSF og SdU: Julekoncert med Mark & Christoffer på Flensborghus kl. 19.30
SSF- og SSW-distrikt Store Solt: Julefrokost med hygge, sang og historie i Møllebro Forsamlingshus kl. 12
Vanderup UF: Julehygge for voksne kl. 19
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15

og gennemføre en intern konkurrence
magen til vores”, lyder opfordringen
fra Vibeke Küssner.

Ole Lund Kirkegaards egne originale
tegninger til Otto er et Næsehorn fortæller tydeligt, at vi - som altid - befinder os en i hylemorsom fantasiverden
på børnenes præmisser.

SSF FLENSBORG AMT

Populære sprogkurser fortsætter i 2018
[KONTAKT]Undervisningen er fleksibel og tilpasses den enkelte kursists individuelle forudsætninger og sproglige
kompetencer såvidt, det er muligt.
Sådan lød konceptet i de nye fortsætter-kurser i dansk sprog, som SSF
Flensborg Amt lancerede tidligere i år
som et ekstra tilbud til de deltagere
fra amtets særlige Familiesprogkurser
på Jaruplund Højskole, som havde
fået lyst til at lære endnu mere dansk.
Under ledelse af den pensionerede
sproglærer Else Tornbo, som de fleste
deltagere kendte i forvejen fra familiesprog-kursernes workshop.
Og nu er hun og SSF Flensborg amt på
spil igen med et nyt fortsætter-forløb,
der afvikles over fire søndage i starten

af det nye år.
28 lektioner i alt med syv timer ad
gangen fra midten af januar til starten
af marts måned. Kursusforløbet indledes med første samling søndag 14 januar og afvikles herefter over tre efterfølgende søndage (søndag 11. februar,
søndag 25. februar og slutteligt søndag
den 4. marts), som kursisterne kan få
til en samlet pris af 70 euro.

Kurserne foregår på Flensborghus fra
kl. 9.00--15.00 med mulighed for at
købe kolde drikkevarer, kaffe og the
undervejs.
Arrangør af disse kurser er Sydslesvigsk
Forening Flensborg Amt, og tilmelding
sker via henvendelse til sekretariatet
for Flensborg Amt
(mail: flamt@syfo.de).

Følg os
på Facebook!
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HUSUM

SPIL DANSK

Julebag i skumringen
[KONTAKT]De kom lidt efter lidt.
Nogle skulle først lige have fyraften.
Men stille og roligt blev skolekøkkenet
på Husum Danske Skole fyldt med 28
børn og voksne, der hyggede sig med
at bage julesmåkager.
Alle havde sit at slås med.
Dejene var for stive eller for klistrede,

eller også var bordene en halv meter
for høje. Men både store og små så ud
til at have det skægt alligevel.
Og så er julen - eller i hvert fald den
kommende weekend - sikret på småkagefronten for de familier. Flere
fotos på http://syfo.de/husum/set-sket/
julebag/

Udstyret med hvis Ipad og tilhørende hørebøffer tryllede eleverne med toner og takter og lydeffekter frem, som blev til supergode melodier.

Spil dansk på iPad
Det er nok klogest at tjekke, om dejen
er god nok.

Æsj! Det hænger fast, det stads.

SLESVIG

Jule-dukketeater på Slesvig
Bibliotek
[KONTAKT]”Dolas Jule-dukketeater”
sørger for den dramatiske, men dog
børne- og familievenlige side af sagen,

når Slesvig Bibliotek indleder adventstiden og nedtællingen til juleaften med
en rigtig hygge-dag for store og små.
Og ikke mindst for de alleryngste og
deres forældre.
Det sker i overmorgen, lørdag 9. december mellem kl. 11.00 og 13.00.
Biblioteket har nemlig inviteret Dola
og hendes dukketeater, der vil opføre
tre små julestykker, som især appellerer til de små.
Bagefter diskes der op med varm kakao, kaffe og juleknas og for de fingernemme også lidt gør-det-selv-julepynt
at tage med hjem.
Hyggelæsning og inspirerende idéer til
juleudsmykning og julehygge på hjemmefronten indgår også i programmet.
Der er fri entré til lørdagens dukketeater-forestilling og julehygge på biblioteket.

EGERNFØRDE

Husk nu årets store Juletræsfest
[KONTAKT] Distriktsbestyrelsen for
SSF i Egernførde har travlt som aldrig
før i denne søde juletid.
I kølvandet på det store årlige julemarked, som distriktet gennemførte i samarbejde med Aktive Kvinder søndag
den 3. december - og det megastore
julebanko-arrangement, som foregår
på Jes Kruse Skolen i morgen fredag
(8. december) - rettes fokus for alvor
mod julemånedens sidste store begivenhed.
Nemlig distriktets traditionelle juletræsfest, som denne gang er berammet
til torsdag 28. december midtvejs mellem jul og nytår.
Juletræsfesten foregår i Medborgerhuset i Egernførde, hvor julen bliver
markeret på god gammeldags manér
med dans omkring det store juletræ,
med gamle sanglege og med Julemanden himself, der kigger forbi på sin vej

hjem til Grønland efter sin rundtur til
alle verdens børn med julegaver.
Den musikalske del af løjerne er lagt
i hænderne på julemandens helt eget
underholdnings-team Nissen og Freyr.
Prisen for at deltage året juletræsfest
i Egernførde er: 3,5 euro for børn
(dækker en sodavand, en slikpose og
al den planlagte underholdning), mens
forældrene skal slippe tre euro for
kaffe eller gløgg med tilhørende æbleskiver og vafler.
Deltagerne opfordres til at tilmelde
mig sig på forhånd via SSF-sekretariatet (tlf. 04351-2527) (senest 22.
december) eller via en mail til distriktsformand Fred Witt (mail: sss-egernfoerde@t-online.de) allersenest onsdag
27. december kl. 08.00!
Juletræsfesten i arrangeres i fællesskab
af SSF Egernførde og Den Danske Kirke, Egernførde.

SSW

Opstillingsmøde i Egernførde
[KONTAKT]Tirsdag 12. december er
det Egernførdes tur til at finde ud af,
hvem der skal stille op til næste års
kommunalvalg for Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW).
Vælgerforeningens lokalafdeling i
Egernførde holder opstillingsmøde i
Medborgerhuset på H. C. Andersen

Vej i Egernførde fra kl. 19.00.
Efter præsentationen af de foreslåede
og opstillede kandidater, skal de fremmødte både sætte navne på listekandidaterne og de direkte kandidater.
Alle medlemmer af SSW med bopæl i
Egernførde har stemmeret.

[KONTAKT] I hele Sydslesvig var musikglade unge fornylig samlet til »Spil
Dansk ugen«.
Siden 2011 har Sydslesvig deltaget
som »Spil Dansk kommune« på lige
fod med alle de danske kommuner.
Spil Dansk Ugen er årets store fest
for dansk musik og musikliv, og der
sker noget overalt i landet: På skoler,
sygehuse, spillesteder, virksomheder,
biblioteker, kirker, kulturhuse m.m.
Kunstnere og arrangører består af en
blanding af professionelle, amatører,
frivillige og lokale ildsjæle. Spil Dansk
er blevet Danmarks største musikbegivenhed i al sin bredde og mangfoldighed.
I år har Trene-Skolens 5. klasse vundet
SPIL-DANSK konkurrencen.
Klassen har vundet et møde med Ras
Kjærbo fra Rumkraft Elektronisk Musikskole i København. Ras er musikteknolog og neuroscience entusiast.
Mødet fandt sted fornylig i Aktivitetshuset på Nørregade i Flensborg.
De 12 elever og deres lærer - Georg
Thomsen - mødte en entusiastisk, dygtig og nærværende underviser, der tog
dem med på en teknisk musikrejse på

en IPad.
”Vi fortalte om vores yndlingsgenre
inden for musikken og fandt ud af, at
der er lige så mange musikretninger
som litteraturgenrer og bøger. Derefter
bevægede vi os ud i rytmer, takt og
melodier og fik hver en iPad med fede
hørebøffer til”, fortæller Georg Thomsen.
Og så gik eleverne ellers i gang.
Computerprogrammet ”Garageband”
er verdens største orkester i det digitale univers, og eleverne fra Trene-Skolen lærte at spille rytmer og melodier
på forskellige instrumenter, gentage
lydsekvenser og rette op på noget,
som de måske ikke synes lød helt så
fedt.
Musikkens og teknikkens verden gled
ud i et og eleverne spillede, optog,
redigerede, samplede og mixede
diverse effekter ind i deres musik og
prøvede på at holde fokus på alle de

spændende ting, som Ras kom med.
Ud over alt det praktiske var der også
plads til lidt teori om takter og akkorder og et par tips til selvhjælp, når
man nu ikke er den fødte musiker.
”Det har været en storartet oplevelse.
Tiden og musikken fløj af sted og vi
har alle kreeret vores egne melodier
og rytmer med en masse forskellige
instrumenter. Vi kommer i hvert fald
til at skulle booke Skoleforeningens
IPad-kuffert for at afprøve det her igen.
Hvem ved, om man ikke kan få lavet
noget fedt elektronisk musik med et
par julesange”, siger Georg Thomsen.
Eleverne er enige:
”Det var rigtig godt, meget sjovt og
spændende at lave musik på en IPad.
Rytmerne var gode, der var mange
instrumenter at vælge imellem og
instruktøren var dygtig”, lyder det fra
eleverne, der godt kunne tænke sig at
lave det her hver dag.

Veloplagt, engageret og smadder-dygtigt. Ras Kjærbo fra Rumkraft Elektronisk Musikskole begejstrede alle
eleverne fra Trene-Skole, da de lærte af
komponere og lave elektronisk musik
på en Ipad.

LÆK

Seminar und
Workshop in der
Nordsee Akademie
[KONTAKT] Vom 09. bis 10. Februar
2018 veranstaltet die Nordsee Akademie in Leck ein Seminar für diejenigen, die ihre Kenntnisse über Lettland
und das Baltikum auffrischen oder
das Land neu entdecken möchten.
Es gibt außerdem Informationen zur
geplanten
Studienreise nach Lettland im Mai/Juni vom Reiseleiter, Maik Habermann
aus Riga.
Dauer des Seminars ist von Freitag,
09. Februar 2018 ab 15.30 Uhr bis
Samstag,
10. Februar 2018 um 16.30 Uhr.
Information und Anmeldung unter:
Nordsee Akademie, Flensburger Str.
18, 25917 Leck; Telefon 046628705-0
E.Mail: info@nordsee-akademie.de

GRÅSTEN

Nyt årsskrift
[KONTAKT] Vanen tro har Historisk
Forening for Gråsten By og omegn også i år udsendt sit traditionelle årsskrift
her op mod jul. Denne gang med
en personlig barndoms-beretning fra
Hans J. Lausten, der voksede op byen
dengang Gråsten var et knudepunkt i
DSB’s sønderjyske jernbanenet. Skriftet indeholder også en oversigt over
alle de større begivenheder i Gråsten
i det forgangne år, en status fra byens
lokalhistoriske arkiv og flere artikler fra
årene 1927 til 1940.

DANSK KIRKE I SYDSLESVIG

Nyt kirkeråd har
konstitueret sig
[KONTAKT] Efter at valghandlingerne
i de seks sydslesvigske kredse har fundet sted i starten november, har det
nyvalgte kirkeråd konstitueret sig med
Jochen Arndt som ny næstformand.
Jochen Arndt er 65 år. Han er født
og opvokset i Hamborg og har haft sit
hjemsted i Sydslesvig siden 1975, hvor
han blandt andet har været ansat på
Diakonissen Krankenhaus Flensburg
og Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig.
Jochen Arndt har engageret sig bredt i
det kirkelige arbejde. Tidligere medarbejder i FDF, kreds Flensborg og medlem af menighedsrådet i Sct. Hans og
Adelby danske Menighed siden 1986,
næstformand siden 1996.
Virket til gavn for Dansk Kirke i Sydslesvig er bestemt ikke nyt for ham,
idet han har været medlem af kirkerådet siden 2001.
Jochen Arndt og Helle Wind Skadhauge blev valgt som medlemmer af
forretningsudvalget.
Formand provst Viggo Jacobsen og
næstformand Jochen Arndt blev udpeget til at repræsentere Dansk Kirke i
Sydslesvig i Det Sydslesvigske Samråd
indtil næste års Kirkedag, hvor de
delegerede udpeger DKS’s repræsen-

tanter i Samrådet. Det sker 22. april
2018.
Valget til kirkerådet har fundet sted
tirsdag d. 7. november 2017, idet der
blev afholdt kredsmøder i valgkredsene samme aften.
Sydslesvig er delt op i følgende seks
valgkredse:
Læk, Vesterland, Aventoft-Nibøl og
Bredsted
Husum, Ejdersted og Frederiksstad
Flensborg bys menigheder
Harreslev, Valsbøl og Tarp
Slesvig, Rendsborg og Egernførde
Lyksborg, Kappel-Arnæs, Sønder Brarup og Satrup.
Kirkerådet består af syv lægfolk, tre
præster og provsten.
Lægfolkene bliver valgt med ét medlem fra hver kreds og to medlemmer
fra kreds 3.
I kreds 1 lykkedes det ikke at vælge en
lægmand. Kredsens menighedsråd har
på den baggrund truffet beslutning om
at indkalde til et ekstraordinært kredsmøde med valg af lægmand hurtigst
muligt.
Præsterne bliver valgt på skift og er i år
blevet valgt i kredsene 2, 4 og 6.
Kirkerådets valgperiode er fire år.
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JULE-GOSPEL

SKOLEPROJEKT

Gustav Johannsen-Skolen plages af
’tømmermænd’ - på den gode måde

Slesvig, Dreifaltigkeitskirche Friedrichsberg
Fredag/ Freitag 08.12.2017 19:30

[KONTAKT] I disse julefrokost-tider,
hvor det er højsæson for glühwein, julebryg og andre rare sager, kan det ind
imellem godt ’rumstere lidt for meget
på øverste etage’, når tømmermændene melder sig dagen derpå.
På Gustav Johannsen-Skolen er tømmermændene til gengæld mere end
velkomne.
I kølvandet på en ny fløj med nye
lokaler, der blev indviet fornylig efter
en lang og tålmodig opførelses-pro-

ces, som undervejs er blevet trukket
i langdrag af politiske drøftelser om
både tilskud og skolestruktur, er håndværkerne nu rykket en etage op for
modernisere og renovere første-salen i
gamle bygning.
Her rumsterer håndværkerne i de
kommende uger med et projekt, der
forventes færdig i starten af det nye år.
Til trods for, at der ikke i første omgang ikke var afsat penge til at gøre
noget ved skolens udendørs-arealer, er

det ikke desto mindre også lykkedes
Gustav Johannsen-Skolen at samle
godt 12.000 euro ind til forskellige nye
legeredskaber.
En del af dem er allerede indkøbt og
klar til at blive sat op. De ekstra penge
til det formål er primært kommet i hus
gennem forskellige donationer, tilskud
fra fonde og via sponsorindtægter fra
skolens motionsløb, hvor ganske mange elever forlods havde sikret sig nogle
ret så gunstige sponsor-aftaler.

Flensborg, Ansgar Kirken, Apenrader Str.
Fredag/ Freitag 15.12.2017 19.30

Gustav Johannsen-Skolen i Flensborg kunne fornylig indvie sin nye fløj, der var været undervejs noget længere end først antaget. I de kommende uger arbejder håndværkerne videre med at renovere førstesalen i den gamle bygning.
(Foto: FLA)

JULEAFSLUTING

VESTERLAND

SdU
bordtennis
Northern Gospellight er bare gentager
så klar til årets julekoncerter sidste års
fra kl. 19.30 tilsat glædestrålende dans
[KONTAKT] Swingende gospelsang,
succes i Læk
og bevægelse og et til lejligheden samder får sang og livsglæde til at gå op i
MBU og SSF

en højere - ja, nærmest guddommelig - enhed, er smittefarlig som bare
pokker.
Altså på den gode måde.
Spørg bare i Det Danske Hus i Sporskifte, som hver tirsdag aften næsten
hele året rundt lægger lokaler, rammer
og akustik til gospelkoret Northern
Gospellights faste øve-aften.
Koret, der ledes af musiklærer Sven
Ulf Jansen, er blot tre år gammelt, men
allerede det faste omdrejningspunkt
for cirka 40 sangglade gospel-entusiaster fra hele Sydslesvig.
Og de kan bare det dér med at synge
gospel af Guds nåde.
Så godt og så livsbekræftende, at tilhørerne sjældent bliver siddende stille
på stolene ret længe ad gangen, når
koret tager på landevejen for at give
koncert.
Og der er naturligvis en masse gospel-guf i vente i ugerne op mod jul,
hvor Northern Gospellights - akkurat
som sidste år - har lagt to gratis gospelkoncerter ind i kalenderen.
Det første i morgen aften (fredag den
8. december), hvor det går det løs i
Dreifaltigkeitskirche i Slesvig.
Her lader Sven Ulf Jansen og hans
store gospelkor lader stemmerne tale

HUMANITÆRT

mensat band, der sørger for, at også
den musikalske del er helt i top.
En uges tid senere - fredag 15. december - står Ansgarkirken på Åbenrågade
i Flensborg for tur.
igeledes kl. 19.30.
”Og vi er bare så klar til begge koncerter”, bebuder korets leder, der håber
på, at de to gospel-julekoncerter vil
blive lige gode og velbesøgte som i
2016, hvor begge kirker var fyldt pænt
op.
”Jeg vil skyde på mellem 200 og 300
tilhørere begge steder. Men der må
bestemt gerne komme endnu flere i
år”, lyder det inviterende fra Sven Ulf
Jansen.

Der er gratis entré til begge koncerter,
som arrangeres i fællesskab af SSF
og MBU (Menighedernes Børne- og
Ungdomsarbejde i Sydslesvig). Under
koncerten sendes ’hatten rundt’ blandt
publikum, der til gengæld kan kvittere
for koncerterne ved at donere en skilling eller to efter eget valg.
Overskuddet fra indsamlingen går
ubeskåret til børne-hospits i Flensborg
og Slesvig samt menighedernes børnearbejde i Sydslesvig.

SCT. JØRGEN

Adventshygge
Familievenlig
på Flensborghus adventsfest
[KONTAKT] Med den danske spillemandskvartet Svøbsk som musikalsk
trækplaster inviterer Det Humanitære
Udvalg under Sydslesvigsk Forening
(SSF) i næste uge alle interesserede til
en ordentlig omgang adventshygge på
Flensborghus, der vil være pyntet op
til jul efter alle kunstens regler.
Ud over et veldækket bord med kaffe
og kage og et par julesange eller tre
står der altså også forførende folkemusik af den tidløse slags på programmet.
Alt sammen for kun fire euro. Forhåndstilmelding i SSF Flensborgs bysekretariat (tlf. 0461 14408 126) senest i
morgen, fredag 8. december.

[KONTAKT]Underholdning. Kaffebord.
Sang. Og dans omkring det store juletræ. Og - ikke at forglemme - julemanden selv med sin store gavesæk på
ryggen. Klassisk og helt efter bogen,
når man indkalder store og små til adventsfest for børnefamilier.
Sådan vil det også være, når SSF distrikt Sct. Jørgen-Mørvig nu på søndag
(10. december) holder adventsfest på
Jens Jessen Skolen, hvor børnene fra
den tilknyttede børnehave undervejs
vil underholde. Tilmelding på forhånd sker via børnehaven eller den
lokale præst, Finn Egeris Petersen (tlf.
25299). Deltagerpris: 3 euro.

[KONTAKT]For andet år i træk runder
bordtennisafdelingen under SdU året
af med en fælles juleafslutning i Læk,
hvor der både bliver spillet bordtennis til den helt store guldmedalje og
budt på lækker julefrokost, som kan få
munden til at løbe i vand hos enhver.
Juleafslutningen i Læk blev introduceret sidste år med stor succes og stor
opbakning. Nu bliver successen fulgt
op med en gentagelse lørdag 9. december.
Deltagerne mødes kl. 14.00, hvor vi
spiller den planlagte holdkamp, inden
bordtennis-battet skiftes ud med kniv
og gaffel kl. 17.00.
Selve julefrokosten koster 10 euro pr.
deltager, der også selv skal betale for
drikkevarerne undervejs. Alle øvrige
udgifter klares af SdU Bordtennis.
Deltagerne skal tilmelde sig på forhånd og senest 1. december til konsulent René Lange (mail: rene@sdu.de).

Mange var mødt op for at markere VUI’s 70 års jubilæums-arrangement.

Grit Jurack på udebane
[KONTAKT] Håndboldpigen Grit
Jurack havde sagt ja til at komme til
Sild for at fortælle om sit liv og sin
sportskarriere, da Vesterland Ungdoms- og Idrætsforening markerede
sit 70 års foreningsjubilæum tidligere i
sidste måned.

SSF SILD

En skøn succes
[KONTAKT]Nu er det nogle uger
siden, at der for niende gang var arrangeret en julebasar på “Hans-MengSkolen” i Vesterland.
Der var endnu engang utroligt mange
gæster, som kunne købe hjemmelavede ting ved 18 forskellige boder og nyde kaffe, kager, æbleskiver og hot dog.
Arrangementet gav et pænt overskud,
som går til børnene på de tre danske
børneinstitutioner på øen.
En stor tak til de mange flittige hænder, som var med, til at gøre denne
dag til en stor succes. (indsendt af SSF
Sild)

35 personer var kommet for at lytte
til en spændende og sjov fortælling
om livet som barn i det tidligere DDR
og som professionel håndboldspiller i
Tyskland og Danmark.
Den første afdeling handlede om
barndommen i det tidligere DDR. Skildringen af et liv med et mindre udvalg
af materielle goder og en massiv socialisering, fortalt med et glimt i øjet, som
fik tilhørerne til at more sig mange
gange. Som barn og ung pige dyrkede
Grit mest atletik, men hun gik så over
til at spille håndbold og kom ret hurtigt på udvalgte ungdomshold.
Inden hun traf beslutningen om at
spille i den danske liga, var hendes
krav til sig selv, at hun skulle lære
dansk, for at opfylde sine egne håndboldmæssige ambitioner. Den første
tid i Danmark var hård, men hun lærte
sproget forholdsvis hurtigt.
Efter fire måneder kunne hun deltage
lidt i snakken, og efter 6 måneder
førte hun samtaler på dansk - og det
gjorde hun - til alles tilfredshed - også
med de fremmødte under arrangementet på Sild.
Grit Jurack i en ny rolle som fortæller
og underholder.

STC. JØRGEN DANSKE KIRKE

Adventsfest med provsten
Overskuddet fra årets julebasar i Vesterland går til tre børneinstitutioner.

[KONTAKT]Provsten for de danske
menigheder i Sydslesvig, Viggo Jacobsen, lægger vejen forbi Menighedshuset på Adelby Kirkevej, når den lokale
menighed ved Sct. Jørgen Danske
Kirke inviterer alle sine sognebørn - og
alle andre - med til adventsfest.

Den finder sted i overmorgen, lørdag
9. december, fra kl 15.00. Der lægges
op til en hyggelig eftermiddag med
underholdning og tombola og et par
gejstlige ord fra provsten, der holder
årets adventstale. Entré: 3 euro.

