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UGENs OVERSKRIFTER

SPIL DANSK I SYDSLESVIG 2017

Bolcher i børnehøjde
[KONTAKT] Der var tretten til bords, da SSF Hatsted
tidligere i denne uge inviterede de lokale børn en
tur i bolchekogeriet for at lære, hvordan man laver
bolcher.

Læs mere på KONTAKT side 3

Strik i festivalhøjde
[KONTAKT] Strikkepindende glødede som aldrig
før, da tredje udgave af Sydslesvigsk Strikkefestival
blev rullet ud i sidste weekend. Ikke færre end 87
strikkelystne kvinder deltog.

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

Opera i børnehøjde
[KONTAKT] Den Jyske Opera med base i Århus har
- som noget ganske særligt - sat en speciel børneopera på repertoiret, der henvender sig til børn fra
otte-års alderen og opefter. Operaen ’Hug en hæl
og klip en tå” opføres søndag på Slesvighus.

Læs mere på KONTAKT side 4
De mange børn fyldte godt op på kirketrappen.

Sydslesvigsk Forening

Udviklingen
fortsætter

[KONTAKT]Når Sydslesvigsk
Forening (SSF) om to dage samler alle sine delegerede, øvrige
medlemmer og gæster til sit store
årlige Landsmøde på Husumhus i
Husum, kan deltagerne - udover
at få gennemgået de obligatoriske årsberetninger, regnskabstal
og gennemføre og de lige så obligatoriske valg til de respektive
udvalg og organer, som foreskrevet i foreningens vedtægter - også se frem til at blive opdateret
om den udviklings- og moderniserings-proces, der har været på
dagsorden hos SSF i det seneste
halvandet års tid.
Og som skal bane vejen for, at
Sydslesvigsk Forening også i de
kommende år kan fastholde
og udvikle sin position som de
dansksindede sydslesvigeres kulturelle hovedorganisation.
Efter cirka halvandets års benarbejde med mange samtaler,
drøftelser og diskussioner blandt
de menige medlemmer rundt
om i SSF’s mange distrikter og
amter og, hvor deltagerne har
påpeget og sat ord på diverse
konkrete ønsker og forslag, men
også deltaget i dialogen om SSF’s
mere overordnede visioner og
missioner, er de mange tanker,
input og overvejelser nu blevet
destilleret ned og samlet i en lille
håndfuld tema-oplæg.
De vil under hver sin overskrift
blive præsenteret på Landsmødet, så både de delegerede og
de øvrige fremmødte kan få et
fingerpeg om, hvad Sydslesvigsk
Forening vil fokusere på i sit forestående udviklingsarbejde.

For udviklingen fortsætter - og
skal fortsætte!
Med afsæt i den særlige historie
og de særlige historiske traditioner og omstændigheder, som er
et grundlæggende fundament for
SSF’s og hele det danske mindretals DNA og selvforståelse, er
det lige så afgørende vigtigt at
forholde sig aktivt til samtidens
udvikling og tendenser indenfor
moderne foreningsliv, frivillighed
og folkeligt engagement anno
2017.
Og det er afgørende vigtigt for
foreningens fortsatte vitalitet og
udvikling at have modet til at
sætte ord på de nye krav, visioner og indbyrdes forventninger,
som skal til for både at holde liv
i og forny en forening med snart
100 år på bagen, der fortsat vil
insistere på at byde nye medlemmer velkommen i det danske
fællesskab syd for grænsen.
Udviklingen samler sig især om
rekruttering, fastholdelse og involvering af nye medlemmer, om
fortsat værnen om det danske
sprog, det danske sindelag og
den danske samhørighed, men
også om at formulere og udøve
en aktiv foreningskultur og et levende foreningsliv, der appellerer
positivt til såvel nye som ’gamle’
medlemmer, der bekender sig til
danskheden i Sydslesvig,
Vel mødt til Landsmødet!

Sydslesvigsk Forening

Børnene sang for solen
[KONTAKT]Strålende solskinsvejr, sagte vind, engagerede børn og lærere,
så kan Spil-Dansk-Dagen næsten kun
blive en succes.
Det blev den også i Husum, da cirka
hundrede børn fra de danske skoler i
Bredsted, Husum, Treja, Frederiksstad
og Tønning gav koncert på torvet torsdag formiddag i sidste uge.
Marienkirche havde velvilligt stillet
kirkens trappe til rådighed som scene
og foran den var der et areal, hvor der
denne dag ikke stod nogle stadeholdere, selv om det var torvedag.
Såvel nyere som mere klassiske sange
stod på repertoiret, fra ”Sensommer-

vise” til ”Heksen plukker de sorteste
bær”.
Koncerten blev ledet og præsenteret
på skift af Christiane Bodenhagen og
Kirsten Heinke, og den samlede et par
hundrede tilhørere – ad gangen.
Dels forældre, bedsteforældre og andre fra mindretallet, der var kommet
for at høre børnene, dels folk på torvehandel som tilfældigt blev opmærksom på arrangementet. Blandt andet
gennem de løbesedler, mange af torvehandlerne havde sagt ja til at have
liggende eller hængende.
Det var sjette gang, skolerne i Husum
og Ejdersted amter – bistået af Treja

Begejstringen stod at læse i ansigtet hos hver enkelt.

Danske Skole – fejrede den danske
sangskat med en offentlig koncert på
Spil-Dansk-Dagen.
På side 4 kan Du læse om Seniorernes
Spil-Dansk-arrangement på Husumhus
selvsamme dag i sidste uge, hvor ægteparret Lisbeth og Knud Ramm-Mikkelsen stod for en sangglad gennemgang
af nogle af de nyeste sange i Højskolesangbogen.

Koncerten samlede et talstærkt
publikum.

www.minority-safepack.eu
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DANSKE KIRKE I SYDSLESVIG

Gudstjenester

22. s. e. trin., søndag den 12. november 2017, Matt. 18, 21-35
Jaruplund, 10, Treschow-Kühl
Bredsted, 14, Parbo,
Lyksborg, 10, Fønsbo
høstgudstjeneste
Rendsborg, 17, Brask
Egernførde, 10, Mønsted
Slv. Ansgar, 10, Olesen
FL Ansgar Kirke, 14,
Tønning, 11, Jørgensen
Flensborgmenighedernes efterårsmøde
Valsbølhus, 11, Rønnow,
FL Helligåndskirken,
familiegudstjeneste
se FL Ansgar Kirke
Torsdag, den 09. november 2017
FL Sct. Hans,
Læk, 17, Knudsen, familiegudstjeneste
se FL Ansgar Kirke
Fredag, den 10. november 2017
FL Sct. Jørgen,
Sct. Hans, 18, Dal,
se FL Ansgar Kirke
Hverdagsgudstjeneste
Frederiksstad, 19, Vogel
Mandag, den 13. november 2017
Garding, 9.30, Jørgensen
FL Ansgar Kirke, 17, Fredsfølere i St.
Harreslev, 11.30, Kirkegaard
Petri

SSF EGGEBÆK/LANDSTED

Julemøde i Mines Minde
[KONTAKT]Sig juletiden
nærmer, og de lokale SSFdistrikter har alle gang i små og
store medlems-arrangementer
med relation til den
forestående højtid.
Det gælder også hos SSF
Eggebæk/Langsted, hvor
bestyrelsen nu indkalder
alle sine medlemmer - og
andre interesserede - til et
lokalt julemøde i Langsted
Forsamlingshus, kaldet Mines
Minde, hvor der lægges til en
rigtigt hyggelig julefest med

hjemmelavede æbleskiver og
denne gang med den tyske
pastor Theo von Fleischbein,
som blandt andet vil læse op
af en historie og fortælle lidt
om arbejdet med at hjælpe
mennesker i nød.
Deltagerne opfordres hver
især til at mAedbringe en lille
juleklap-gave til en værdi af
allerhøjst fem euro. Julemødet
i Mines Minde finder sted
mandag 4. december kl.
19.30.

UGEN
DER KOMMER
10.
Det Lille Teater: Gæsteforestilling med Rødkål & Sauerkraut ”Karaoke Luther” i Hjemmet kl. 19.30
Flensborg SSF-distrikt Nord: Stort bingo i Tønnsenhuset kl. 19.30
Flensborg SSF-distrikt Tarup: Bingo i Taruphus kl. 19
SSF-distrikt Munkbrarup-Ves: Lottoaften i Oksbøl Forsamlingshus kl. 19.30
SSF-distrikt Skovlund-Valsbøl: Mortensaften i Skovlund Forsamlingshus kl. 18.30
SSF-distrikt Frederiksstad: Lotto på skolen kl. 19
SSF-distrikt Rendsborg by: Disco for 5.-8.klasse i Ejderhuset kl. 19.-21.30
SSF-distrikt Skovby: Underholdningsaften med lotto i Hærvejshuset kl. 19
11.
SSF: Landsmøde på Husumhus kl. 9
SSF-distrikt Egernførde og Egernførde by: Mortensaften i Medborgerhuset kl. 18-23
12.
SSF: Den Jyske Opera og Sønderjyllands Symfoniorkester opfører børneoperaen ”Hug en hæl og klip en
tå” på Slesvighus kl. 15
Dansk Kirke i Sydslesvig: 500 år reformation – Flensborgmenighedernes efterårsmøde med foredrag med
Viggo Jacobsen om ”Luther og Grundtvig” i Ansgar Kirke Flensborg kl. 14
Flensborg SSF-distrikt Nord: Familiedag på Kobbermølle Industrimuseum kl. 10.30
Julebasar i Vesterland
13.
SSF Det Humanitære Udvalg: Foredrag med Sigfried Matlok om ”Dansk-Tysk – fortid, nutid, fremtid” på
Flensborghus kl. 14.30
Ansgar Kirkens menighed Flensborg: Fredsfølerne 2017 i kirken kl. 17
Dansk Centralbibliotek og Foreningen NORDEN: Nordisk Biblioteksuge – Skumringstid med Ulla-Lena
Lundberg og Svend Kohrt på Flensborg Bibliotek kl. 18
Flensborg SSF-distrikt Nord: Diabetikerklub med bingo i menighedshuset kl. 14
Flensborg SSF-distrikt Engelsby: Lanterneoptog fra Engelsbycentret kl. 18.30
Harreslev Ældreklub: Lotto på skolen kl. 14.30
SSF Husum og biblioteket: Skumringstime på Husum Bibliotek kl 17-20
Sønderbrarup Kvindeforening: Vi laver ”Tapas” i skolekøkkenet med Anna Grete Jessen kl. 18.30
14.
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
Biffen Flensborg: Filmen ”Dræberne fra Nibe” vises på Flensborghus kl. 19.30
Flensborg SSF-distrikt Sct. Jørgen/Mørvig: Lotto-aften på Jens Jessen-skolen kl. 20
Tarp pastorat: Sangaften med de nye salmebøger i Tarp Kirke kl. 19
SSF Rendsborg-Egernførde amt: Comedy-aften med Anders Bonde i Ejderhuset kl. 19.30
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset kl. 19-22
SSF-distrikt Slesvig + SSF-distrikt Frederiksberg: Jubilarkaffe i salen på Slesvighus kl. 14.30
A.P. Møller Skolen i samarbejde med SSF: Livestreaming foredrag på skolen kl. 18.30-21.00
Midtangel Seniorklub: Lottospil i Damholm forsamlingshus kl. 15-17
15.
Voksenundervisningen og Dansk Centralbibliotek: Foredragsrække ”Modernisme – Danmarks billedkunst
1915-1960” med Grethe Bay på Flensborg Bibliotek kl. 19-21
SSF: Folketeatret opfører ”Komedien, hvor alt går galt” på Flensborg Teater kl. 20
SSF Flensborg by: Distrikternes teateraften i forestillingen ”Komedien, hvor alt går galt” med forudgående
spisning på Wok in kl. 18
DSH – Aktive Kvinder Flensborg: Besøg på Flensburger Brauerei
Flensborg SSF-distrikt Nord: Lille bingo i Spætteklubben i Tønnsenhuset kl. 14.30
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
SSF-distrikt Sild: Aktiv Café i Kejtum
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
Slesvig Menighedspleje: Foredrag med Chantal Jonassen fortæller om ”Altertavlens
tilblivelse” i Ansgarsalen kl. 14.30
16.
Det Lille Teater: Forestillingen ”Adressaten ubekendt” opføres i Hjemmet kl. 19.30
SSF Det Humanitære Udvalg: Folkedans for seniorer med Inter Marie Christensen på Flensborghus kl.
14.30
SSF og Danske Kirke i Sydslesvig: 500 år reformation - koncert med Sønderjyllands Symfoniorkester ”
Reformationssymfonien” på A.P. Møller Skolen, Slesvig kl. 20
SSF-distrikt Tarp-Jerrishøj og Oversø/Frørup: Vi laver konfekt og julehygger på Treneskolen kl. 19-22
Lyksborg Seniorklub: Senioreftermiddag i Oksbøl Forsamlingshus kl. 15
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
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HUMANITÆRT UDVALG

Matlok holder
flyttedag
[KONTAKT]I modsætning til Side-9-pigerne i Ekstra-Bladet, der har haft
den samme faste spalteplads de sidste
fire-fem årtier, så er den tidligere
chefredaktør for Der Nordschleswiger,
Siegfried Matlok, anderledes let at flytte med. Som ellers annonceret på side 9 i efterårsfolderen fra SSF’s Humanitære Udvalg, skulle Siegfried Matlok
have holdt et foredrag hos udvalget i
går, onsdag. Arrangementet er rykket
til mandag i næste uge. Det foregår på
Flensborghus kl. 14.30.

JULE-WEEKEND

Jul i Norden for hele familien på Christianslyst
[KONTAKT]Få en hyggelig start på adventstiden med hele din familie. Mød
andre på Christianslyset til godt samvær og mange forskellige aktiviteter for
alle - store som små.
Sådan lyder fælles-oplægget til det
store fælles jule-weekend som SdU,
Aktivitetshuset og Foreningen Norden
i Sydslesvig er gået sammen om den
sidste weekend i november måned.
Weekenden finder sted fra lørdag den
25. november kl. 10.00 til søndag den
26. november kl. 13.30, og undervejs

vil der være en bred vifte at forskellige
julehygge og jule-aktiviteter for både
voksne, børn og forældre.
Undervejs kan deltagerne lave alt fra
julegaver, jueldekorationer og julepynt suppleret med historiefortælling,
oplæsning, sanglege og julesange, og
forplejningen i løbet af dagen samler
sig naturligvis omkring en vaskeægte
julefrokost og julemiddag.
Online-tilmeldingsfristen (1. november) er ganske vist overskredet, men
det er stadig mulig melde sig til, hvis

man er interesseret i denne hyggelig
jule-komsammen over to dage på
Christianslyst.
Pris: 60 euro for voksne. 35 euro for
børn (mellem 3-17 år). Mindre børn
under tre år er gratis.
Ekstratillæg for enkeltværelse: 15
euro.
Dobbeltværelse: 16 euro.
Jule-weekenden på Christianslyst er
tilrettelagt af en styregruppe bestående
af Svend Kohrt (Foreningen Norden)
og Tinne Virgils (SdU).

BIFFEN

SDU BORDTENNIS

Masser af stævnemøder for de Dræberne
yngste ’batmænd’ og ’batpiger” fra Nibe

[KONTAKT]Drenge og piger i næsten
alle aldre, som kan lide at svinge
bordtennis-battet, går et par travle
vintermåneder i møde, hvis de hver
eneste gang stiller op i den perlerække
af ungdomsstævner, som Sydslesvigs
danske Ungdomsforeninger (SdU) gennemfører sammen med Jylland Syd i
de kommende uger.
Der lægges med et ungdomsstævne
allerede førstkommende søndag (12.
november) i Sportcentrum i Aabenraa.
Dernæst følger yderligere tre stævner i henholdsvis Læk danske Skole i
Læk (søndag 10. december), i Billund
Idrætscenter (søndag 4. februar 2018)
og til sidst det afsluttende stævne i
Harte Fritidscenter nord for Kolding
(søndag 18. februar 2018).

Samtlige stævner, der alle starter kl.
10.00, henvender sig til spillere årgangene 2000-2008 - altså puslinge,
yngre drenge/piger, piger/drenge og
juniorer.
Alle spillere, der tilmelder sig, vil blive
garanteret ligebyrdige kampe, uanset
deres rutine, erfaring og spillemæssige
niveau.
Tilmelding foregår via en særlig stævneblanket, hvor de fire ungdomsstævner er beskrevet og, hvor potentielle
deltagere skal oplyse deres navn og
fødselsdato. Og mailes videre til René
ved SdU på mailadressen: rene@sdu.
de eller i en lukket kuvert til: Sydslesvigsk danske Ungdomsforeninger,
Norderstrasse 76, 24939 Flensburg.
NB: Tilmelding er bindende.

[KONTAKT]De to jyske håndværker-venner Ib og Edward er kørt sur i
deres livløse ægteskaber med konerne
Gritt og Ingrid. De leger i stedet med
tanken om at leve det søde liv for de
sorte penge, de har gemt. I en brandert hyrer de en russisk lejemorder til
at gøre det af med konerne, men Ib og
Edward har undervurderet Gritt og Ingrid. Sådan lyder oplægget i den danske filmkomedie ”Dræberne fra Nibe”,
som vises i Biffen på Flensborg Bibliotek tirsdag 14. november kl. 19.30.

MINDEORD

Ketel Lorenzen er ikke mere
[KONTAKT]I en alder af 81 år hensov
en af Bredsteds store danske og frisiske
kæmpere, Ketel Lorenzen.
Ketel blev født den 9. marts 1936 i
Norderstraße 17 i Bredsted. Han blev
1942 indskolet i den tyske folkeskole.
Bredsted Danske Skole startede først i
1948 i en ”barak”, godt hjulpet af Ketels far, revisor Ingwer Lorenzen.
Bredsted Danske Skole skaffede ham
en efterskoleplads på Levring Efterskole ved Viborg/Kjellerup, hvor Ketel
deltog i vinterhalvåret 1951/52 og,
hvor han forbedrede sit danske sprog.
Hans to yngste brødre var på dette
tidspunkt allerede elever på Bredsted
Danske Skole. Da han vendte hjem til
Bredsted fik han læreplads hos bilmekaniker Peter Nielsen i Bahnhofstraße,
lige overfor skolen. Han fik svendebrevet i 1956 og to år efter nyt arbejde
som Landmaschinenmechaniker hos
firma Eichweber, hvor han bestod sin
mesterprøve i december 1964. I juni
1966 blev Ketel gift med Karla som
arbejdede i Bredsted børnehave og de
fik Anne, Sönke, Hauke og Svantje. I
starten af 70’erne byggede Bundesgrenzschutz en stor uddannelseskaserne i Bredsted. Ketel søgte stillingen
som Kesselwärter, kedelpasser, og blev
forfremmet til Oberkesselwärter trekvart år efter. Her arbejdede han til sin
pensionering i 1999.
I 1966 engagerer han sig i fagforeningsarbejdet, hvilket han fortsatte
med hos sin nye arbejdsgiver Bundes-

grenzschutz, hvor han i 1976 bliver
formand for personalerådet, både Bezirks- og Gesamtpersonalrat.
Da datteren i 1971 bliver indskolet på
Bredsted Danske Skole engagerer han
sig i 15 år i skolens samarbejdsråd,
hvor han i mange år fungerede som
formand og repræsentant i skoleforeningens fællesråd. I 2007 fik Ketel
Sydslesvigsk Forenings sølvnål for sit
mangeårige engagement for både det
danske og det frisiske mindretal. Ketel
har været medlem af SSF´s amtsstyrelse i Husum Amt og indtil januar 2017
SSF´s distriktsbestyrelse i Bredsted. I
2009 tildeltes Oberst H.Parkovs Sydslesvig-Pris.
Som folkevalgt SSW-medlem af Bredsted byråd sad han i fire år i magistraten og desuden seks år som byrådsmedlem.
Privat har børnebørnene og compute-

ren været Ketels store fritidsinteresser.
Det var Ketel der stod for Bredsted
Danske Skoles Facebookside og til de
ugentlige Cafe-Clemen arrangementer
underholdt publikum med slide-shows
og musik fra hans elskede Apple-computer. Ketel havde en interesse for nye
teknologier, så naturligvis var han en
af de første der fik en el-bil i Bredsted
og til SSF-landsmødet sidste år på talerstolen ønskede strømforsyninger til
el-biler på Husumhus.
De danske og friserne i Bredsted skylder Ketel overordentlig stor tak for
hans utrættelige arbejde for det danske og frisiske mindretal, for hans altid
glade og nærværende personlighed og
venskab alle årene igennem.
Æret være hans minde.
Henry Bohm
Formand SSF-Bredsted og omegn
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BØRNE- OG FAMILIETEATER

MUNDGODT

Bolsjekoger-børnene i Hatsted

Fortællingen om Peter Pan gengives søndag 19. november i en helt ny og anderledes version, når Teatret Møllen fra Haderslev lægger vejen forbi med deres børnevenlige teater-forestilling Aldriglandet.

Peter Pan på en helt
ny og anderledes måde
[KONTAKT]Søndag den 19. november
lægger Husumhus i Husum for stund
scene og kulisser til en veritabel eventyr-forestilling om Peter Pan og hans
flyvske venner.
Men der er bestemt ikke tale om den
vante og velkendte opsætning af Peter
Pan.
Denne gang fortælles historien på en
helt ny og anderledes, hvor pastelfarverne er skiftet ud med grå avispapirhatte og, hvor Klokkeblomst til
forveksling ligner en Zippo-lighter.
Der er kort sagt tale om en fortælling
om børn, der alle nægter at blive
voksne og som i stedet holder fast i
fantasien.
Forestillingen, der er lagt i hænderne på Teatret Møllen fra Haderslev,
bygger på J.M. Barries manuskript og
regi-bemærkninger, som afslører forfatterens tanker om historiens magiske
univers. En blanding af fortælling og
spil sætter publikum i gang.

Forestillingen hedder Aldriglandet og
her er luften ikke fyldt med tryllestøv
og flyvende skuespillere og bamser,
som vi især kender fra Walt Disneys
tegneserie-version, der altid vises i TV
op til jul.
I Teatrets Møllens version skal publikum i stedet bruge deres egen fantasi
og leve sig ind i handlingen.
Forestillingen henvender sig primært
til børn fra otte år og opefter og voksne med barnet bevaret i deres hjerte.
Helt i manuskriptforfatter Barries ånd
går en del af overskuddet til danske
børnehjem.
Aldriglandet løber over scenen i
Husumhus søndag 19 november kl.
15.00
Arrangør er Sydslesvigsk Forening.
Entré: sss-billetten.de (¨49 461
14408-125), SSF’s sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter samt ved
indgangen.

[KONTAKT]Der var forventning i luften.
Børnene var spændte, for det her havde de fleste af dem aldrig været med
til før.
Det så en smule halvfarligt ud med de
varme gryder og termometrene, og så
ville der oven i købet komme hjemmelavet guf ud af det.
Tretten børn var i mandags mødt til
SSF Hatsteds børneaktivitet, som denne gang handlede om bolsjekogning.
”Der mangler et par af stamgæsterne,
men så er der kommet et par nye
til”, siger distriktets formand, Jeanett
Larsen.
Distriktet får altså med disse aktiviteter
måned for måned tag i flere og flere
børn – og forældre.
Det er den tidligere formand, Anders
Andersen, der skal indvie børnene i
dropskogeriets mysterier.
Skønt han ellers ikke virker synderligt
dæmonisk, ser han næsten ud som en
troldmand eller en alkymist, som han
står der og roder rundt i den glohede
sukkermasse.
”Den skal varmes op til nøjagtigt 162

grader”, fortæller Anders.
Som den pædagog, han er, demonstrerer han senere, hvad der sker, når
massen kommer op på 165 grader.
Den bliver brun og lugter sært.
Og det er ganske vist, at han gjorde
det med vilje, for at vise, hvor galt det
kan gå.
Men massen som har den rigtige temperatur, bliver bredt ud og vendt rundt
adskillige gange, så den kan køle af og
blive håndterlig.
Den skal blive til kiwi-bolsjer, så der
skal citronsyre og kiwiaroma i. Og
bladgrønt, kalder troldmanden noget
stads, han varsomt drypper deri med
en pipette.
”Det er da ikke grønt”, protesterer en
af rollingerne.
Og stadset minder da også, da det lige
er kommet på, mere om nogle sorte
slagger. Men det reagerer med suk-

Når sukkerrmassen er kølet lidt af, kan
man hive og trække og modellere i
den.

Farvestoffet så sort ud, men det farver massen grøn, når troldmanden pærer rundt
i det med sit skrabelæder.

kermassen, som snart får en limegrøn
farve.
Anders Andersen viser, hvordan man
checker, om den er kølet nok til at
man kan tage ved den. Kører en flad
hånd langsomt ned mod overfladen.
Efterhånden kan man hive og trække
og modellere i massen, og så får børnene selv lov. De får hver et stykke,
som de skal forme i en pølse og siden
klippe bonboner af.
Det er også lidt af en udfordring, for
det skal være blødt nok til at trække
ud, koldt nok til at røre ved, men ikke
helt hærdet op. For så er det næsten
ikke til at klippe i, og når det lykkes,
farer stumperne rundt i rummet, når
de slipper.

RENDEMASKER

FOLKETEATRET

Krimikomedie i bedste slapstick-stil
på de skrå brædder i Stadttheater
[KONTAKT]I adskillige sæsoner har
det morsomme kriminal-teaterstykke
’Komedien, hvor alt går galt” trukket
fulde huse og været årsag til adskillige
latter-bølger på teaterscenerne i Londons West End.
Nu er stykket blevet oversat til dansk
og sat op i en ’fordansket’ udgave af
Folketeatret i København med nogle
af Danmarks mest morsomme og
humoristiske skuespillere på rollelisten. Blandt andet Gordon Kennedy,
Patricia Schumann, Troels Malling og
Maria Mondrup og flere andre, der
nok ved, hvordan lattermusklerne og
smilerynkerne skal motioneres.
Da stykket samtidig er oversat til danske af den erfarne revy-skuespiller
Henrik Lykkegaard, så er stykkets titel
på ingen måde falsk varebetegnelse.
Tværtimod. ’Komedien, hvor alt går
galt, handler om en amatørteatergrupper, der kaster sig ud i ud i et

dramatisk mordmysterie á la Agatha
Christie. Men bortset fra spilleglæden
og entusiasmen, har aktørerne ikke
styr på ret meget andet. Rekvisitterne
er aldrig, hvor de skal. Replikkerne
falder ikke til tiden og skuespillerne
falder konstant over møblerne og hinandens ben.
Kort sagt, en latterbombe af de sjældne, som i den grad appellerer til det
publikum og de typer, som i forvejen
elsker Mr. Bean, Monty Python og den
slags gak-gag-humorister.
Onsdag 15. november kan rykker
Folketeatret og den danske crazy-opsætning for en stund til Flensborg for
at opføre ’Komedien, hvor alt går galt”
på Stadttheater.
Forestillingen begynder kl. 20.00.
Arrangør er Sydslesvigsk Forening
(SSF).
Billetsalg af de sædvanlige kanaler:
www.ssf-billetten.de (tlf. 0049 461

14408-125), SSF’s sekretariater, Aktivitetshuset på Nørregade, sh:z Ticketcenter og på selve dagen også ved
indgangen.

Et lille udsnit af de 87 tilmeldte kvinder, som deltog i sidste weekends strikkefestival i Sydslesvig.

Sydslesvigs Strikkefestival en veritabel succeshistorie
Folketeatret i København har fordansket den hylemorsomme krimi-opsætning ”Komedien, hvor alt går galt”, der
opføres på Stadttheater i Flensborg
onsdag 15. november.

SPRECHEN SIE DEUTSCH…?

Aktivitetshusets kurser i tysk er efterspurgte
[KONTAKT]Aktivitetshuset på Nørregade i Flensborg har øjensynligt skudt
papegøjen med sine tyskkurser i det
kommende vinterhalvår.
På rekordtid blev samtlige pladser på
’husets’ programsatte tirsdagskursus i
tysk for begyndere, der startede for et
par uger siden, revet væk og konverteret til en lang venteliste af potentielle
deltagere, som på spring til en ledig
plads i tilfælde af frafald.
På grund af den store efterspørgsel
valgte Aktivitetshuset i samarbejde
med underviser Dan Albertsen at oprette et ekstra-hold, der tog plads på
skolebænken for første gang torsdag 2.

november i sidste uge.
Her er der stadig et par få ledige pladser tilbage, som med lidt god vilje godt
kan besættes af de mulige kursister,
som er blevet forbigået i første omgang.
Det nye ekstra-hold mødes sammenlagt otte gange hver torsdag aften til og
med torsdag 21. december 2017, og
for de hurtige, som allerede dukker op
og melder sig til aften, er der endnu
syv gange tilbage.
Tyskkurserne i Aktivitetshuset henvender sig til begyndere, der allerede har
en lille smule kendskab til det tyske
sprog, men som gerne vil udvide deres

kompetencer sammen med andre.
Undervejs vil undervisningen være så
praktisk orienteret, at deltagerne kan
lære at begå sig og klare sig i hverdagssituationer, mens den tekstmæssige
del vil sætte fokus på tysk kultur og
samfundsforhold. Den grundlæggende
tyske grammatik vil blive gennemgået
løbende og efter behov.
Kontakt Aktivitetshuset snarest, hvis
Du gerne vil blive bedre til tysk. (Tlf:
0461 150-140)
eller (mail: akti@sdu.de)

[KONTAKT]Lørdag den 4. november
gennemførtes Sydslesvigs Strikkefestival for tredje gang.
Denne gang med 87 tilmeldte kvinder,
der forlods havde booket sig ind på
syv forskellige workshops, som omhandlede alt fra moderne til traditionelle strikketeknikker.
Undervist blev der både i mønsterstrik,
vilde sokker og patentstrik.
Men også grænseløse krave, hvor der
blev strikket med murergarn og effektgarn plus broderi på strik eller også
design af egne sjaler.
Efter frokosten holdt Vithard Villumsen
- Prince of Knitting et underholdende

oplæg om inspiration og kreativitet i
strikkeverden. Fra sin første trøje til
en barbiedukke til mohairgarn-eksperimenter med groende karse var det
underholdende billeder og historier,
der beskrev hans karriere indtil i dag.
Festivalen blev afsluttet med en imponerede udstilling om Olmerduge, som
deltagerne selv bidrog med kunstværker til. Det var rigtig flotte og kreative
strikkede genstande, de kom med.
Blandt andet handsker, puder, punge,
tasker og strikkede jakker i Olmerduge-design blev vist frem og beundret af
de tilstedeværende.

Lunefulde hynder til glatte træstole og folk, der har det med at blive ’kolde i rumpetten”.
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NORDISK BIBLIOTEKSUGE

SPIL DANSK 2017 FOR SENIORER

Skummel højtlæsning på biblioteket De ældre

Seniorerne sang ivrigt med.

[KONTAKT]Mandag den 13. november slukker samtlige folkebiblioteker
i hele Norden det elektriske lys for at
hygge sig med oplæsning og højtlæsning i stearinlysets skær ligesom i det
gode gamle dage, hvor familiehyggen
ofte bestod i være samlet i skumringstimen omkring en god historie og med
lidt godbider på spisebordet.
Nu til dags slukkes lysene i forbindelse med den Nordiske Biblioteksuge,
der naturligvis også omfatter Dansk
Centralbibliotek i Sydslesvig, hvor
de danske biblioteker i Flensborg og
Husum også skruer ned for blusset på
selve dagen.
Det sker kl. 19.00, hvorefter der vil
være oplæsning af romanen ”Is”, som
er skrevet af den ålandske forfatter
Ulla-Lena Lundberg, der har været
indstillet til Nordisk Råds litteraturpris
flere gange. I romanen ’Is” beretter
hun om et præstepar, der slår sig ned
på et afsides ø-samfund mellem Finland og Åland lige efter 2. Verdenskrig
og, hvordan deres liv og dagligdag
udformer sig.
Forfatteren selv er født og bor på
Åland, som i dag er en selvstyrende
finsk øgruppe.
I forbindelse med arrangementet på
biblioteket i Flensborg ledsages oplæsningen af en ret med lammekøb
efter ålandsk opskrift, der kommer på
bordet en time før (kl. 18.00). Derudover vil der være et lysbilled-oplæg af
Foreningens Nordens nyligt afgåede
lokalformand, Svend Kohrt, der tidligere har besøgt Ulla-Lena Lundbjerg
på Åland. Som optakt til ”Is” fortæller
han om besøget og mødet med den
lokale forfatter.
Entré for spisning, oplæsning og foredrag fra kl. 18.00 - 10 euro.
Entré for oplæsning og foredrag fra kl.
19.00 - 5 euro.
Arrangeres i fælleskab af biblioteket og
Foreningen Norden.

PRESSE-MØDE
Borgerforeningen
bruncher på biblioteket
[KONTAKT]Knapt er den omfattende og velsmagende menu fra
Gyldenspjæts Livret, som Borgerforeningen Flensborg satte til livs under
sin årlige generalforsamling for et par
uger siden, blevet fordøjet, før et nyt
fælles-arrangement får tænderne til at
løbe i vand hos foreningens medlemmer.
Denne gang en brunch i den Blå Sal
på Det Danske Centralbibliotek i
Flensborg, hvor deltagerne endvidere
kan se frem til at spændende foredrag
med den tidligere danske TV-journalist
og udlandsreporter Lasse Jensen, som
både har tilknyttet Danmarks Radio
og TV2.
OBS: Arrangementet har tidligere været annonceret på Flensborghus - men
er altså blevet flyttet til bibliotekets Blå
Sal.
Brunch-arrangementet finder sted lørdag den 18. november kl. 11.00. Billetprisen er: 10 euro, der skal forudbestilles og betales via SSF’s bysekretariat
(tlf. 0461-14408125/126/127).
POLITISK BRUNCH
med Lasse Jensen

OBS! NYT
MØDESTED

Lørdag 18. november 2017 kl. 11.00
Dansk Centralbibliotek (Blå Sal), Norderstr. 59

Lasse Jensen er en efterspurgt foredragsholder på medieområdet. Hans erfaring og viden om medier og journalistik - og hans kritisk-kærlige tilgang til
faget - er anerkendt, og han har modtaget nogle af journalistikkens mest prestigefyldte priser. Berlingskes Journalistpris i 2006 og samme år Årets Otto,
som er tv-produktionsbranchens ærespris for en livslang indsats for dansk tv.
I 2009 fik han Publicistprisen for sin markante indsats for den danske medieverden.
Oktober 2017 er Lasse Jensen aktuel med en bog om sit liv som som journalist - fra skoleblade i Fredericia i tresserne over lokaljournalistikken til krigene
i Biafra, Indokina, Cypern og El Salvador, om ni år i USA og udfordringerne
i chefstolene på TV-Avisen, TV2-Nyhederne og de store omvæltninger i DR.
Fra denne vinkel vil Lasse Jensen give sit besyv til debatten om mediernes
forandrende rolle i vort samfund fra faktaresistens til faktatjek.
Brunch før og tid til debat med Lasse Jensen efter foredraget.
Entré: 10 €
Billetter kan købes og bestilles på Bysekretariatet,
tlf. 0461-14408 125/126/127
Arr: Sydslesvigsk Forening og SSW, Borgerforeningen, Sydslesvigs
Danske Journalistforening, Sydslesvigsk Oplysningsforbund

På bibliotekets afdeling i Husum
starter skumringstimen kl. 18.30. Der
indledes med fællesspisning med
hjemmelavet græskarsuppe på menuen. Herefter oplæsning fra kl. 19.00 af
den tidligere medarbejder, bibliotekar
Keld Klemith-Madsen. Deltagerprisen
er her 5 euro.
Skumringstimen i Husum arrangeres
skumringstimen af Husum Bibliotek i
samarbejde med SSF’s distrikter i Husum og Hatsted.
For begge arrangementers vedkommende er der sidste tilmeldingsfrist i
dag, torsdag 9. november ved henvendelse til Flensborg Bibliotek, Nørregade 59 i Flensborg. (Tlf. 0461-86970)
eller (mail. dcb/dcbib.dk).

sang med
på de nye
klassikere
[KONTAKT]Seniorernes
Spil-Dansk-Dags-arrangement i sidste
uge på Husumhus havde i år Højskolesangbogens nyere sange som tema.
Knud Ramm-Mikkelsen, der er formand for SSF’s kulturudvalg, fortalte
om nogle af de sange, som først er
kommet med i bogen i nogle af de
seneste udgaver, og naturligvis sang
seniorerne dem så også - akkompagneret af Lisbeth Ramm-Mikkelsen.
En af dem var i øvrigt ”Sensommervise”, som børnene også havde sunget
på torvet i Husum om formiddagen.
Andre var blandt andet Niels Rosendahls ”Du kom med alt det, der var
dig”, som var nogle år om at finde vej
til Højskolesangbogen.
Bogens redaktion ville først ikke have

de to sidste vers med, men forfatteren
sagde ”Enten eller”. Nu er hele sangen
med i Højskolesangbogen.

Det var SSFs seniormedlemmer fra
Husum og Ejdersted amter, der var
indbudt til arrangementet.

Knud og Lisbeth
Ramm-Mikkelsen guidede
seniorerne gennem højskolesangbogens nyere klassikere.

Temaet for Nordisk Biblioteksuge 2017
er ’Øer i Norden’ og blandt andet
derfor vil der på bibliotekerne i både
Sydslesvig og flere andre steder være
oplæsning i skumringstimen af den
anerkendte ålandske forfatterinde Ulla-Lena Lundberg.

SUPPORT

Naturligvis var der også kaffe
og kage. Det hører sig til i
Sød-slesvig.

ELEKTRONISK MUSIKFESTIVAL

Hjælp til IT Jaruplund højskole er helt
’elektrisk’ i disse dage
[KONTAKT]Vil du i gang med at læse
bibliotekets e-bøger, høre netlydbøger
eller har du problemer med din pc eller tablet, så er der hjælp at hente, når
bibliotekar Michael Juul Olsen tager
på turné i Sydslesvig.
Mød ham på:
Flensborg Bibliotek, Nørregade/Norderstrasse 59, tirsdag den 14. november kl. 16-17
Slesvig Bibliotek, Bismarckstrasse 18A,
onsdag den 15. november kl. 14-15
Husum Bibliotek, Neustadt 82, torsdag
den 16. november kl. 14-15
Medbring meget gerne din egen tablet
eller Ipad.

[KONTAKT] Som tidligere omtalt her i
KONTAKT indgår Jaruplund Højskole
i år som en del af programmet i den
dansk-tyske DEFINE-festival, hvor deltagere fra både Danmark og Tyskland
kan deltage i forskellige workshops,
der beskæftiger sig med ny musik,
performance, digital musik og elektroniske lydkompositioner.
Festivalen, der støttes af KursKultur
med økonomisk midler fra partnerne
bag Region Sønderjylland-Schleswig og
de respektive kulturministerier i henholdsvis Danmark og Slesvig-Holsten,
foregår både primært i Sønderborg og

det sønderjyske grænseland, men altså
også på Jaruplund Højskole, som i de
sidste par dage har lagt værelser og
akustik og lydrum til ikke færre end 35
deltagere og otte undervisere, der har
komponeret og sammensat elektronisk
musik til en offentlig og gratis koncert-arrangement på Sønderborghus i
morgen aften (fredag 10. november)
mellem 17.00-19.30.
Senere på aftenen følges der op med
endnu mere koncert i samspil med
svensk Johan Eriksson. Her kan tilhørerne blandt andet møde flere af
de kunstnere, workshopledere og

deltagere, som har været på med DEFINE-festivalen denne gang. Og ikke
mindst se deres avancerede udstyr og
måske endda selv prøve kræfter med
at spille på de forskellige synthesizere.
DEFINE festival University er tilrettelagt og koordineret af Roald Christensen, Flensborg, der selv er elektronisk
udøvende musiker og programmør.

OPERA I BØRNEHØJDE

Speciel børneopera på Slesvighus
[KONTAKT]Førskole-børn i femårsalderen er bestemt ikke hverdagskost
på tilhørerpladserne, når de store
operahuse kaster sig ud glamorøse
forestillinger med bugstærke sangere
og sorgmodige arier, der kan høres
flere kilometer væk, selv om sangerne
hverken bruger mikrofoner eller forstærkere.
Men det er Den Jyske Opera med
base i Aarhus godt i gang med at lave
om på.
Forud for denne sæson har operaen
sat en helt ny og sjov eventyr-opera på
sin repertoire-liste der henvender sig
specielt til børn fra fem år og opefter.
Børne-operaen, der hedder ’Hug en
hæl og klip en tå”, er en specialskrevet
version af Rossinis udgave af Askepot,
der yder på sit helt eget persongalleri uden prins og uden de helt store

balscener.
Til gengæld er handlingen fungeret
omkring ægte følelser og vigtige temaer i børns liv - som søskende-jalousi,
forældre-ambitioner og følelsen af ikke
altid at være god nok.

De skønne toner fra Rossinis klassiske
og velkendte voksenopera er arrangeret på en ny og overraskende måde af
Branko Djordjevic, der selv medvirker
i forestillingen sammen med fire af
de faste sangere fra Den Jyske Opera.
Sangerne optræder som de tre voksne
østre og den gamle mor, der har store
ambitioner på sine døtres vegne.
Den sammenbragte families liv fletter
sig sammen med eventyret om Askepot, men hvis fod den berømte balsko
Ganske som resten af forestillingen er
den officielle plakat til børne-operaen
”Hug en hæl og klip en tå” specielt
udformet og tilpasset til de alleryngste
publikummer, som endnu har deres
første skoledag til gode. Kan opleves
på Slesvighus søndag den 12. november.

til sidst kommer til at passe, skal ikke
afsløres her.
Slutningen på det velkendte Askepot-drama i børneopera-højde afsløres
først, når ’Hug en hæl og klip en tå”
løber over scenen på Slesvighus i
Slesvig søndag den 12. november kl.
15.00.
Opera-opsætningen er en kombineret
børne- og familie-forestilling, hvor de
alleryngste publikummer bør invitere
deres far og mor og øvrige søskende
med i operaen.
”Hug en hæl og klip en tå” arrangeres
f Sydslesvigsk Forening.
Billetter kan købes og bestilles via
www.ssf-billetten.de (tlf. 0049 461
114408-125), på SSF’s sekretariater,
via Aktivitetshuset på Nørregade i
Flensborg og via sh:z Ticketcenter. Og
naturligvis også ved indgangen.
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FLENSBORG NORD

Familiedag
flyttes til foråret
[KONTAKT]SSF Flensborg Nord må
desværre se sig nødsaget til at flytte sin
planlagte familiedag fra førstkommende
søndag (12. november) til søndag den
11. marts 2018. Til den tid vil programmet være helt det samme: En levende
familiedag på Kobbermølle Industrimuseum med spændende og praktiske
opgaver for store og små.

SDU BADMINTON

Badminton-stævne
for begyndere
[KONTAKT] Holmberghallen i Harreslev
får lov at lægge halgulv, baner og net
til, når Sydslesvig danske Ungdomsforeninger (SdU) disker op med et stort
begynderstævne i badminton for børne- og ungdomsspillere i U9-, U11- og
U13-rækkerne.
Stævnet foregår lørdag 18. november fra
11.00-15.00 og henvender sig primært
til helt nye spillere, der lige er startet i
denne sæson eller måske sidste år.
Der spilles kun singlekampe, og der vil
være medaljer til alle deltagere uanset,
hvor hvordan de klarer sig.
Læs mere om programmet og tilmelding
på hjemmesiden www.sdu.de/idraet/
badminton.

OPTOG
Lyksborg svinger
med lanternerne
[KONTAKT]November måned er højsæson for lanterne-optog. Lørdag 11.
november går det løs i Lyksborg, hvor
Lyksborg skole og de lokale danske
foreninger arrangerer lanterneoptog
i samarbejde med Jugendfeuerwehr
Glücksborg.
Arrangementet starter med gudstjeneste
i Auferstehungskirche, hvorfra optoget
starter anført af den lokale brandbil og
et blæseorkester, der leder forsamlingen
gennem Lyksborg. Yderligere info på
plakater i skolens, børnehaven og rundt
omkring i byen.

BANKO
Optræk til endnu en fornøjelig
lottoaften i Frederiksstad
[KONTAKT] Hvad enten Du er farmor,
lillebror, ’professionel lottospiller’ med
100 procent styr på et halvt dusin bankospiller eller bare en glad amatør, der
tror på, at Lykken Gudinde har et godt
øje til dig lige netop i morgen aften, så
er det bare med få lettet æ rumpet og
sætte kurs for Hans-Helgesen Skolen på
Slesviggade 23 i Frederiksstad i Husum
Amt.
SSF Frederiksstad indbyder nemlig endnu engang til familie-lotto i selskab med
den to-sprogede opråberduo Gert og
Martin, som på deres hel egen lystige og
morsomme facon vil råbe de udtrukne
numre op på dansk og tysk, så aftenen
bliver et show helt for sig selv.
Der spilles om alt fra slagterkøb, gavekurve og gavekort, og pausen vil der
som sædvanlig også være mulighed
for at købe forskellige forfriskninger og
pølser.
Familielotto-arrangementet på Hans
Helgesen-Skolen starter kl. 19.00, og
gangbesværede, der har svært ved at
komme hjemmefra på egen hånd, skal
blot ringe til Jens for at aftale en afhentning i god tid (tlf. 04881-937313).
SSF Frederiksstad glæder sig til se og
gense så mange af sine egne medlemmer som muligt og også gerne medlemmer og ’lotto-entusiaster’ fra andre foreninger til denne fornøjelige lotto-aften.

MSPI
Scan QR-Code og
underskriv elektronisk

HISTORISK BOGUDGIVELSE

Nye sider af
Gustav Johannsen
[KONTAKT]For et halvt års tid siden
udgav Syddansk Universitetsforlag
bogen ”Gustav Johannsen – og moderniseringen af danskheden i Sønderjylland”.
Der er tale om en helt ny biografi
skrevet af historiker Klaus Tolstrup
Petersen, leder af Den Slesvigske Samling ved Dansk Centralbibliotek for
Sydslesvig i Flensborg siden november
måned 2015.
Han vidste allerede på det tidspunkt,
at der skulle skrives et historisk værk
om den joviale og betydningsfulde danske lærer og boghandler fra
Flensborg, der blev så grebet af den
politiske kamp for danskheden i Sønderjylland og det nordlige Slesvig efter
1864, at han selv opnåede at blive
valgt til Rigs- og Landdagen i Berlin.
Og til trods for, at prøjserne havde
indlemmet både det nuværende Sønderjylland og Slesvig-Holsten i det tyske kejserdømme og, hvor der hurtigt
opstod en dansk protestbevægelse,
som blandt andet nægtede at aflægge
ed for den prøjsiske forfatning.
Med sin baggrund som lærer og senere
boghandler i Flensborg var Gustav Johannsen – om nogen – en mand med
talegaverne i orden, og det er i høj
grad hans oratoriske evner og evnen
til komme på talefod med alle og enhver, der gjorde, at den dansksindede
kandidat Nicolaj Ahlmann valgt valget
i Flensborg by om en plads i Rigsdagen
i 1869. Yderligere en kandidat fra den
danske bevægelse opnåede også valg.
Gustav Johannsen var kampagneleder
med stor succes, fordi han i den grad
var et kendt ansigt i bybilledet og formåede at overbevise alle dem, han
mødte og talte med på sin vej, om den
danske sag og vigtigheden af at stemme på kandidaterne fra den danske
bevægelse.
”Hans kolossale betydning for danskheden i disse år, hvor han i en periode
tilmed er chefredaktør ved Flensborg
Avis og engageret i et utal af danskkulturelle forening, er allerede nedfældet
og beskrevet og almindelig kendt af
de fleste. Det samme gælder hans
pragmatiske og resultatsøgende – og
til tider udskældte – samarbejdslin-

je overfor tyskerne, da han selv var
medlem af Rigsdagen (fra 1881) og af
Landdagen (fra 1888). Begge hverv
fylder allerede relativt meget i de historiske efterladenskaber.”
”Til gengæld har jeg gravet mig ned
i de sidste par årtier af Gustav Johannsens liv, inden han døde i 1901,
og hvor han indtil nu ikke er blevet
tilskrevet den helt store betydning,
fordi andre kræfter, politiske profiler
fra mindretallet er løbet med opmærksomheden. Især H.P. Hansen og hans
efterfølger på posten som chefredaktør
ved Flensborg Avis, Jens Jessen”, fortæller Klaus Tolstrup Petersen.
På baggrund af et omfattende researcharbejde i Den Slesvigske Samling og
ikke mindst i arkiverne på Landsarkivet i Aabenraa, tegner Klaus Tolstrup
Petersen nu et noget andet og mere
nuanceret billede af Gustav Johannsen
og især hans indflydelse i den danske
bevægelse op igennem 1880’erne og
1890’erne, hvor andre hovedaktører
som H.P. Hansen og Jens Jessen hidtil
er løbet med et mere glamourøst eftermæle.
Sidstnævnte via en masse gemte og
arkiverede aviser og artikler fra Flensborg Avis, hvor Jens Jessen benyttede
chefredaktørstolen til gang på gang at
spidde og hudflette sin forgænger på
ledersiden, fordi han hverken delte
Gustav Johannsens glæde – og måske
også lidt for hyppige trang - til et godt
glas øl eller for den sags skyld hans
’prøjservenlige’ samarbejdsvilje i det
politiske arbejde.
Rivaliseringen blev ofte udstillet i
avisspalterne til Jens Jessens fordel,
og præger derfor også det billede og
eftermæle, som indtil nu har eksisteret
om de sidste år af Gustav Johannsens
liv og virke.
”Lige netop aviser og avisartikler har
jo en tradition for at rangere højt på
listen over troværdige og brugbare
kildematerialer i lokalarkiver og historiske samlinger. Og de relativt få
historiske bøger og biografier, som
hidtil er skrevet om Gustav Johannsen,
bærer efter min mening også præg af
datidens skriverier og polemik, der
efterlader det indtryk, at Gustav Jo-
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Historiker Klaus Tolstrup Petersen vidste allerede, da han blev ansat som leder af
Den Slesvigske Samling i slutningen af 2015, at der skulle skrives et historisk værk
om Gustav Johannsen.
”Det har været en uhyre spændende opgave, og jeg synes afgjort, at jeg kan bidrage med en række nye og hidtil ukendte facetter om Gustav Johannsen, der
rokker ved det eftermæle, han hidtil har haft,”, siger bogens ophavsmand.
hannsen havde udspillet sin rolle som
en samlende lederskikkelse blandt det
danske mindretal i sine sidste år. Jeg
synes bestemt ikke, at billedet holder.
Tværtimod”, siger Klaus Tolstrup Petersen.
Via en historisk dybdeboring i nogle
mere private breve og personlige skriverier mellem Gustav Johannsen, hans
familie, venner og politiske kampfæller
er det lykkedes Klaus Tolstrup Petersen at grave så mange nye og ukendte
sider frem, at den personlige historie
om Gustav Johannsens sidste år nu er
skrevet om og udstyret med et noget

mere facetteret aftryk, der bør læses
og studeres af alle med interesse for
historien om de pionerer og protestfolk, der banede vejen for et regulært
dansk mindretal og det danske mindretal i Sydslesvig, vi kender i dag.
”Gustav Johannsen – og moderniseringen af danskheden i Sønderjylland”,
er udgivet med støtte fra Slesvigsk
Samfunds Fond. 236 sider, hardback
og illustreret i farver. Vejl. udsalgspris:
275, 00 kroner. Ved køb på Flensborg
Bibliotek – 27 euro.
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Oplev Sydslesvig i et nyt infohæfte om det danske mindretal
[KONTAKT]Der bliver både disket op
med sekt og kransekage og et møde
med en af Danmarks mest anerkendte
og prisbelønnede pressefotografer, når
Kommunikationsnetværket for Sydslesvig i næste uge lancerer et helt nyt
informationshæfte - ”Oplev Sydslesvig
- Mød det danske Mindretal” - med
en officiel reception på Flensborg Bibliotek.
Receptionen finder sted onsdag 15.
november mellem 16.00-18.00, hvor
deltagerne både kan møde det lokale
redaktionsudvalg bag det nye informationshæfte, journalist Annelise Mølvig
fra Danmark, der lægger navn og byline til portrætterne og beretningerne
om de 17 udvalgte sydslesvigere, som
optræder i hæftet, og endelig også fotograf Lars Bech, der har foreviget de
medvirkende med en masse skønne
og stemningsfyldte billeder.
Gennem interviews og billeder levendegår de 17 udvalgte sydslesvigere på
fornemmest vis en dagligdag, som den
udspiller sig i mindretallets foreninger
og organisationer.
Fotograf Lars Bech fortæller således på
forhånd, at opgaven med at lave billeder og portrætter af de medvirkende
har været en fantastisk rejse rundt i
grænselandet.
”Smuk natur og skønne mennesker.
En drømmeopgave for enhver fotograf.
For en dansker som mig, der bor langt

fra egnen, kan jeg virkelig anbefale
at komme hertil. Det er del af vores
kultur og historie, som alle danskere
burde opleve og lære at kende.”
Under onsdagens reception vil Lars
Bech fortælle mere om sit møde med
den dansk/tyske kultur og også om,
hvordan man fortæller en historie med
kameraet.
Annelise Mølvig har lovet at sige nogle
ord om sit arbejde med opgaven og
især om den åbenhed og vilje til at øse
af sin livshistorie, som hun er blevet
mødt med under sine interviews med
de medvirkende medlemmer af det
danske mindretal.
Alle er hjertelig velkommen til at
deltage i receptionen på Flensborg
Bibliotek onsdag 15. november kl.
16.00-18.00.

Gennem adskillige år har SdU’s gennemført en lokal julekort-konkurrence blandt
børn og unge i Sydslesvig. Det sker også i år, hvor drenge og piger fra 3.-6. klassetrin opfordres til at tegne og indsende deres julemotiver til SdU’s officielle julekort
2017.

Atter tid til SdU’s julekort-konkurrence
[KONTAKT]Sydslesvigs danske Ungdomsforening (SdU) inviterer igen
i år alle børn og unge mellem 3.-6.
klassetrin til at deltage i konkurrencen
om at tegne motivet til årets officielle
julekort.
Julekort-konkurrencen 2017 er netop
udskrevet, og SdU sætter som sædvanlig en økonomisk præmie på højkant
til de ophavsmændene bag de tre
bedste motiver. Henholdsvis 35, 25
og 15 euro.
Deltagerne skal tegne et motiv, der er
julepræget og som derefter males med
kraftige klare farver i et fast format
på et A4-ark og derefter sendes eller
afleveres til SdU’s sekretariat i Flens-

borghus på Nørregade 756 i Flensborg
senest mandag den 27. november.
Motivet skal naturligvis mærkes med
navn, skole, klasse, årgang og adresse,
så juryen kan sætte navn på de præmiere julekort-motiver. NB: Disse
oplysninger må kun stå på bagsiden af
de indsendte tegninger!!)
Juryen er SdU’s Kunstudvalg - bestående af Inge Grumser, Edel Linke og
Angelina Dürkop, der også står selve
overrækkelsen og præmieoverrækkelsen, når vinder-motiver til SdU’s
Julekort bliver afsløret på Flensborghus
mandag 11. december kl.17.00.

