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UGENs OVERSKRIFTER

KULTUR-FREMSTØD

Grafisk kunst
på Mikkelberg
[KONTAKT] Kunstcenter Mikkelberg i Hatsted
udstiller netop nu hovedparten af de 63 moderne
danske kunstværker, som centeret har overtaget fra
Flensborg Avis med henblik på opbevaring og udstilling på ubestemt tid.

Læs mere på KONTAKT side 2

Ta’ med en tur
i regnskoven
[KONTAKT] SSF-distrikterne i Husby og Munkbrarup-Ves tilbyder nu sine medlemmer - og alle andre
- en spændende heldagsudflugt til Randers Regnskov; det nærmeste bud på en ægte tropisk regnskov, som vi kender fra den sydamerikanske jungle.

Læs mere på KONTAKT side 3

Lækkerbisken for
opera-elskere
[KONTAKT] Foreningen NORDEN i Sydslesvig er lige nu på spring med årets julegave til alle opera-freaks. En fire dag lang tur til Malmø, hvor Nordens
største operahus - under ledelse af danske Kasper
Holten - opfører Verdi’s berømte klassiker Rigoletto.

Læs mere på KONTAKT side 5

Sydslesvigsk Forening

Ingen Kulturnat
uden Sydslesvig

[KONTAKT]Når København
kalder til Kulturnat, så er Sydslesvigsk Forening (SSF) sammen
med andre af mindretallets foreninger naturligvis på pletten.
Kulturnatten 2017 finder som
sædvanligt sted den sidste fredag
før skolernes efterårsferie, altså
i morgen aften, og SSF er - som
så mange gange før - klar til at
eksponere det danske mindretal
på Christiansborg på en rar og
hyggelig og informativ måde.
Fra kl. 18.00-24.00 er dørene
åbne til Det Sønderjyske Værelse, som er SSF’s faste base på
Christiansborg.
Her kan alle og enhver, der
har lyst til at lære det danske
mindretal lidt bedre at kende,
komme i tale med en bred vifte
af dansksindede sydslesvigere,
som på forskellig vis er engageret
i grænselandets mangfoldighed
af foreninger, organisationer og
institutioner, som hører til det
danske mindretal.
Delegationen il ære synligt til
stede i og omkring Det Sønderjyske Værelse, der ligger på anden
sal.
Københavnerne i Kulturnatten
kan denne gang også få lejlighed til at læse og studere det
splinternye præsentations-hæfte

”Oplev Sydslesvig”, der er så
frisk fra trykkeriet, at teksten og
indholdet og de mange opdaterede portrætter af udvalgte
sydslesvigere ikke kan undgå at
smitte positivt af på de læsere,
der får hæftet i hånden.
Delegationen er naturligvis
også klar til at møde gæsterne
face-to-face, så de kan få sig en
personlig snak om livet og dagligdagen som en del af det danske mindretal syd for grænsen
anno 2017.
Og for de legesyge, der gerne vil
teste deres viden og øre for regionens særlige sprog og vendinger, medbringer vi også en særlig
’grænselands-sprogquiz’ med
små præmier til de dygtige.
Og så skal københavnerne naturligvis heller ikke slippe for muligheden for at skrive under på det
fælleseuropæiske borgerinitiativ
Minority Safepack Initiative, så
de også kan være med til at gøre
fundamentale mindretals-rettigheder og mindretalsbeskyttelse
til et officielt fælleseuropæisk
anliggende.
Kort sagt, ingen Kulturnat uden
Sydslesvig!
Sydslesvigsk Forening

Delegationen fra Sydslesvig
medbringer og uddeler i år
denne splinternye
fællesfolder om det danske
mindretal, der fortæller om
de sydslesvigske foreninger
og organisationer ud fra
medlemmernes og brugernes
personlige historier.

OPLEV SYDSLESVIG - INDEFRA” på
Christiansborg under Kulturnatten i Kbh.
[KONTAKT] I morgen aften, fredag
den 13. oktober, kan du møde det
danske mindretal i København, nærmere bestemt i ”Det Sønderjyske Værelse” (2. sal) på Christiansborg.
Under mottoet ”OPLEV SYDSLESVIG
- INDEFRA” tager mindretallets organisationer i fællesskab – og med Sydslesvigsk Forening (SSF) som tovholder
– endnu engang del i løjerne, når hovedstaden blænder op for Kulturnatten. Igennem de sidste mange år har
der været tradition for at være aktivt til
stede for at synliggøre hele det danske

mindretal på Christiansborg, hvor Sydslesvigsk Forening (SSF) i forvejen har
et fast kontor.
Det danske mindretal opstiller en
større og stærkt bemandet udstillingsstand med informationsmaterialer om
det danske mindretal, kaffe og søde
lækkerier fra grænselandet og såmænd
også et lykkehjul med en særlig ’grænselands-sprogquiz’, hvor der venter
små præmier til de heldige.
De gæster, der kommer forbi, kan
naturligvis også få sig en personlig snak
med ægte, dansksindede sydslesvige-

re, der er engagerede medlemmer af
det danske mindretals mangfoldighed
af foreninger og organisationer.
Herunder forskellige repræsentanter
fra Sydslesvigsk Forening (SSF), Sydslesvigs Vælgerforening (SSW), Sydslesvigs danske Ungdomsforening (SdU),
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig,
Dansk Kirke i Sydslesvig og Dansk
Skoleforening for Sydslesvig.
Udstillingsstanden ved Det Sønderjyske Værelse på Christiansborg er åben
fra kl. 18.00-24.00.

PRÆSIDENTBESØG:
SSF og Flensborghus var i det stiveste
puds, da den tyske forbundspræsident
Frank-Walter Steinmeier og fru Elke Büdenbender for en uges tid siden lagde
vejen forbi Flensborg for at mødes med
FUEN og DialogForumNorden.
Læs mere om præsidentbesøget side 4…

www.minority-safepack.eu
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DANSK KIRKE I SYDSLESVIG

MIKKELBERG

Gudstjenester
18. s. e. trin., søndag den 15. oktober 2017, Matt. 22, 34-46
Arnæs, 10, Korsgaard
Aventoft Menighedshus,10, Parbo
Egernførde, 10, Mønsted
FL Ansgar Kirke, 10, Kirkegaard
FL Helligåndskirken, 10, Ørsted
FL Sct. Hans, se Sct. Jørgen
FL Sct. Jørgen, 10, Egeris
Harreslev, 11.30, Böll

Lyksborg, 10, Fønsbo
Læk, 14, Knudsen
Rendsborg, 14.30, Mønsted
Satrup, 10, Kühl
Slv. Ansgar, 10, Olesen
Valsbølhus, 11, Knudsen
Vanderup, 9.30, Böll

BIBLIOTEKET

Foredrag om
klassesamfundet
[KONTAKT]I en tid med stærk liberalisering af samfundene overalt i Europa,
er det interessant at tænke på, hvorvidt de gamle teorier i klassesamfund
stadig er aktuelle den dag i dag.

Klassesamfundet

Journalisten og debattøren Lars Olsen
har beskæftiget sig meget med netop
dette emne. Blandt andet i bogen
”Klassekamp fra oven - den danske
samfundsmodel under pres”.
I anledning af 150-året for udgivelsen
af Karl Marx’ revolutionerende skrifter
i bogen ”Das Kapital” fortæller Lars
Olsen om, at Marx stadig er relevant
og hvor meget vi også har brug for andre analyser. En slags ”Marx reloaded”
- med fremskrevne justeringer.
Slesvig-Holstens tidligere minister for
kultur, justits og Europa, Anke Spoorendonk, vil komme med en kort
introduktion.
Foredrag med Lars Olsen finder sted
på Flensborg Bibliotek torsdag den 19.
oktober kl. 19.00.
Entré: 5 euro. Arrangører er biblioteket og Sydslesvigsk Vælgerforening
(SSW).

UGEN DER KOMMER
13.
SSF Det Humanitære Udvalg: Vandringer i grænselandet: Rundt om Slivsøen ved
Hoptrup fra Exe kl. 9.30
SSF: Musical Danmark opfører ”Sad i parken” på Slesvighus kl. 20
SSF: Koncert med Sønderjyllands Symfoniorkester ”Luxury Jazz” i Deutsches Haus
Flensborg kl. 20
Slesvig SSF-distrikt Frederiksberg: Der serveres smørrebrød for tilmeldte før
forestillingen
”Sad i parken” på Slesvighus kl. 18-19
14.
SSF Det Humanitære Udvalg: Tur til ”Folkemødet i Ribe” fra Lornsendamm kl. 8
SSF-distrikt Drage-Svavsted: Høstfest i Drage Forsamlingshus kl. 19
15.
SSF-distrikt Moldened: Besøg i møllen ”Nicola” på ”Auf der Freiheit” kl. 14
16.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Diabetikerklub i menighedshuset kl. 14
Harreslev Ældreklub: Klubdag på skolen kl. 14.30
17.
Biffen Flensborg: Filmen ”Der kommer en dag” vises på Flensborghus kl. 19.30
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark samt menigheden:
Hyggeeftermiddag med foredrag med Peter Büchert om ”Kolonister /
kartoffeltyskere” i kirkens lokaler kl. 15
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i mødelokalet kl. 19-22
Skovby Seniorklub: Hyggeeftermiddag i Hærvejshuset kl. 15
18.
DSH – Aktive Kvinder Flensborg: Tablet-/Ipad-tips med Michael på Flensborg
Bibliotek
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
Slesvig menighedspleje: Foredrag med Volker Bock om ”Hvad kan vore sted- og
marknavne fortælle om fortiden?” i Ansgarhuset kl. 14.30
19.
Dansk Centralbibliotek: Dolas Dukketeater på Flensborg Bibliotek kl. 15
Dansk Centralbibliotek og SSW: Foredrag med Lars Olsen om ”Klassesamfundet
2.0” på Flensborg Bibliotek kl. 19
SSF Det Humanitære Udvalg: Folkedans for seniorer med Inter Marie Christensen
på Flensborghus kl. 14.30
Slesvighus-Biografen: Filmen ”Der kommer en dag” vises på Slesvighus kl. 19.30
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
Heer drååwe we üs
12.
Friisk Foriining: En meekliken eeftermadi för åle lasmoote önj e Friesenhalle önj
Risem-Lunham am e kl. huulwe trii
Udgiver: Flensborg Avis.
Ansv. chefred. Jørgen Møllekær. Redaktion: Klaus Stausbøll,
Dansk Generalsekretariat, Nørregade/Norderstr. 76, 24939 Flensborg
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I slutningen af august overdrog chefredaktør Jørgen Møllekær (t.v) på vegne af Flensborg Avis officielt bladhusets mange originale kunsttryk af moderne dansk kunst til kunstcenter Mikkelberg, der udover at opbevare kunstværkerne de næste mange år
frem, også har frit lejde til at bruge billederne i forskellige sammenhænge. Ved overdragelsen deltog også kunsthistoriker Iben
Johansen samt formanden for Mikkelberg-Fonden, Jon Hardon Hansen (t.h.). Allerede nu udstilles en stor del af kunstværkerne på Mikkelberg. 
(Arkivfoto/FLA - Lars Salomonsen).

Nu udstilles de grafiske
kunsttryk på Mikkelberg
[KONTAKT]Kun godt to måneder efter, at Flensborg Avis har overdraget
en større samling af moderne danske
kunstværker til Mikkelberg - Center for
Nordisk Kunst og Cricket - i Hatsted,
er det lokale kunstcenter nu klar med
en omfattende udstilling af hovedparten af de mange værker.
Fredag i sidste uge slog Mikkelberg dørene op til udstillingen ”Grafiske Mestre - Værker fra Flensborg Avis”, hvor
publikum kan glæde sig til at gå på
opdagelse i ikke færre end 50 udvalgte
kunsttryk af navne som Carl-Henning

Pedersen, Henry Heerup og Per Kirkeby, der alle står som suveræne eksponenter for moderne dansk kunst.
Udstillingen omfatter ikke samtlige
de 63 værker, som Flensborg Avis har
overdraget til Mikkelberg efter underskrivelsen af den særlige deponeringsaftale, som avisen og kunstcentret
indgik i august måned med henblik
på, at Mikkelberg i de næste mange år
skal opbevare værkerne med fri ret til
både at udlåne dem og udstille dem,
når muligheden byder sig.
De mange værker har igennem flere år

prydet væggene og redaktions-gangene hos Flensborg Avis på Wittenberger
Weg, der nu i stedet satser på at udstille en større samling af de allerbedste pletskud, som avisens tilknyttede
pressefotografer har fået i søgeren
gennem årene.
Udstillingen med de ’Grafiske Mestre’
fra Danmark kan opleves på Mikkelberg til og med søndag den 19. november.

OVERSVØMMELSE

Uffe-skolen i Tønning lod
sig ikke kue af lidt regnvand
[KONTAKT]Elever og lærere på Uffe-Skolen i Tønning er gjort af et ganske særligt stof.
De lader sig ikke kue af lidt vand, selv
når vejrguderne lukker op for de helt
store sluser, som det skete i for præcist
en uge siden.
Oven i købet på selvsamme dag,
hvor den tyske forbundspræsident
Frank-Walter Steinmeier kastede glans
over FUEN og Mindretallenes Hus og
Flensborghus på Nørregade i Flensborg, hvor regnen også silede ned.
Dog ikke helt i de samme mængder
som i Tønning, hvor vejrprofeterne
forlods havde varslet om massivt nedbør med op til 30 til 50 liter regnvand
pr. kvadratmeter. Et varslel, der blev til
virkelighed sidst på formiddagen.
Her kunne Horst-Werner Knüppel,
Uffe-skolens daglige leder, ved selvsyn
konstatere, at skolens kælder og køkken stod under vand. Brandvæsenet
blev tilkaldt for at pumpe vandet væk,
mens elektrikere og VVS-folk med
forstand på kloakrør og ledninger blev
hidkaldt for at sikre de elektriske installationer.
Trods den meget postyr fortsatte ele-

ver og lærere på Uffe-skolen dagens
undervisning som om, at intet var
hændt. Godt tyve andre huse og bygninger i byen blev også oversvømmet
under det massive regnvejr, der fik

adskillige af byens kloaker til at flyde
over. Og på Uffe-skolen lignede skolegården på et tidspunkt en kæmpemæssige stor udendørs swimmingpool.

Skolekøkkenet på
Uffe-Skolen i Tønning blev lynhurtigt
oversvømmet med
regnvand under det
massive skybrud
sidste torsdag.
(Foto: Skoleleder
Horst-Werner
Knüppel)

SSF ISTED-JYDEBÆK

Jule- og efterårsbasar i Jydbæk Forsamlingshus
[KONTAKT]Om mindre end fjorten
dage tager SSF distrikt Isted-Jydbæk så
småt hul på de forestående juleglæder.
Søndag den 22. oktober inviterer distriktet til stor efterårs- og julebasar i
Jydbæk Forsamlingshus på Store Gade
69a.

Udover flettede julehjerter striksokker, praliner, gaveæsker og udskårne
træfigurer vil der også blive faldbudt
en hulens masse andre rare og julesøde sager, så alle, der i bekneb for en
kreativ julehilsen til familie, venner og
naboer, nok kan få deres lyst styret.

Undervejs sælges også hjemmebagte
kager, boller, vafler samt pølser og
brød med kaffe, te og vand til at skylle
efter med.
Den kombinerede efterårs- og julebasar foregår fra kl. 9.00-16.00.
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SSF MUNKBRARUP-VES OG SSF HUSBY

Skal Du med en tur
i Randers Regnskov
[KONTAKT]Selv om vi bor milevidt
fra Amazonas og de store subtropiske
regnskove i Sydamerika, så kræver det
såmænd ikke mere end godt tre timers
kørsel på motorvejen i nordlige retning, før der dukker en regnskov op af
næsten samme kaliber.
Det er naturligvis turistattraktionen
Randers Regnskov, hvor gæsterne
kan opleve ikke færre end 250 dyr
og mere end 450 forskellige planter,
som man normalt kun møder under
fremmede og mere eksotiske himmelstrøg. Fra skræppende farvestrålende
papegøjer til overdådige sommerfugle,
flod-alligatorer, slanger og krybdyr og
en hulens masse andet, der får sveden
til at pible ned at ryggen på selv det
mest hårdføre friluftsmenneske.
Overalt i Randers Regnskov holdes
der nemlig en konstant temperatur på
mellem 22-30 grader og en luftfugtig-

hed, der nærmer sig de 100 procent.
Akkurat som den tætte og klamme
atmosfære, men kan opleve under de
tætte trækroner langs Amazon-floden
i Brasilien.
Lørdag den 4. november arrangerer
SSF Munkbrarup-Ves og SSF Husby en
fælles medlemstur til Randers Regnskov med tidlig morgenstart fra Sparekassen i Husby (kl. 07.15) og opsamling ved Oksbøl Forsamling kl. 07.30.
Turen foregår med bus og koster 15
euro for voksne medlemmer af SSF
(ikke-medlemmer: 30 euro), børn fra
3-11 år: 8 euro, mens de alleryngste
op til tre år er gratis.
Forhåndstilmelding nødvendig – senest 13. oktober: Husby Danske Skole – tel. 04634-508 eller ved Marianne
Huy, kasserer og bestyrelsesmedlem
i SSF Munkbrarup-Ves på tel. 046317119.

Store som små føler sig næsten som Indiane Jones på nye eventyr, når man går på opdagelse i Randers Regnskov.

HYGGE PÅ HOTEL NEW HAMPSHIRE

FRISISK EFTERÅR
Så fik SSF-Tønning taget hul på vintersæsonen med masser af hygge, mad og
sang på det gamle hotel ved banegården nu Hotel New Hampshire

GODE VENNER

Vellykket besøg af grænseforeningsvenner fra Horsens
[KONTAKT]En mangeårig venskabsforbindelse mellem Isted Børnehave
og Grænseforeningen i Horsens blev
endnu engang en succes.
12 interesserede personer fra Grænseforeningen tog i slutningen af september på en éndagsudflugt til Isted
Børnehave, der ligger i byen Idsted i
Sydslesvig.
”Vi blev modtaget af personalet til den
nyligt tilkomne vuggestue, hvor der var
fuld aktivitet i udendørslegene”, beretter Jens Nørgaard.
Vejret var godt, så vi blev inviteret på
en kop kaffe i det fri. Det var nemlig
tid til middagssøvn for børnene i vuggestuen.

Så vi gik ovenpå og var her sammen
med børnehavebørnene til fællessang
og fællesspisning og derefter ud på
legepladsen til samvær med børn og
personale.
En efterhånden veludbygget børnehave og vuggestue med dejlige udefaciliteter, hvor der eksisterer den ro,
struktur og et aktivitetsniveau, der nu
engang hersker, hvor børn er til stede.
Venskabsforbindelsen er mangeårig.
Den opstod i den tidligere Tamdrup
Grænseforening, hvor Bruno Christensen var formand og som nu er tovholder på vores udflugt.
I samarbejde med lederen af børnehaven, Berit Kleinert, var der aftalt

Børnehave-børnene var i den grad i deres es under venskabsbesøget fra Grænseforeningen i Horsens.

en rundvisning på AP- Møllerskolen i
Slesvig.
Og her deltog tre elev-ambassadører,
der viste os rundt på skolen, fortalte
og svarede på spørgsmål om formålet
med at lægge en dansk skole på den
tyske side af grænsen.
De tre ambassadører skal have en stor
tak for med deres viden at have gjort
os alle klogere på, hvilken betydning
også denne skole har på det grænseoverskridende fællesskab.
Så gik turen hjemad efter en begivenhedsrig dag, tak til alle som har medvirket til det.
Indsendt af Jens Nørgaard,
Grænseforeningen Horsens

Gæsternes biler fyldte pænt på i indkørslen til Isted Børnehave, som fornylig et blevet udvidet med en vuggestue.

SSF JARUPLUND-VEDING OG SANKELMARK

Hygge-eftermiddag med en
ægte kartoffeltysker-kolonist
[KONTAKT] Tirsdag eftermiddag i næste uge får SSF-distrikterne i Jaruplund,
Veding og Sankelmark besøg af Peter
Büchert, der stammer fra Sofiegården
i Jaruplund.
Han er en direkte efterkommer af de
kolonister, som i tidernes morgen - og
det vil sige i oplysningstiden, da denne del af Sydslesvig hørte under den
danske kong Frederik den femte - blev

kaldt kartoffeltyskere.
Med løfter om guld og grønne skove
lokkede den danske konge de nye
kolonister sydfra til Sydslesvig og Vestjylland, så de kunne hjælpe til med at
opdyrke de sandede og stenede jorde.
Og ved flid og nøjsomhed og hårdt
arbejde lykkedes det kartoffeltyskerne
at overleve.
Peter Büchert fortæller sin egen og

kartoffeltyskernes historie, og han vil
også komme med en forklaring på,
hvorfor kolonisterne endte med at blive kaldt ’kartoffeltyskere”.
Erna og Margit sørger for kaffen, der
kan købes af tilhørerne for to euro.
Hygge-eftermiddagen med Peter Büchert starter kl. 15.00 og finder sted
i Jaruplund Danske Kirke tirsdag den
17. oktober.

Efterårshøjskole med
frisisk på skoleskemaet
[KONTAKT] Også i år ringer skoleklokken ind til en omgang efterårshøjskole
hos Frisisk Forening, der på ny sætter
det frisiske sprog på skoleskemaet.
Efterårshøjskolen foregår på Jaruplund
Højskole fra torsdag den 19. til søndag
den 22. oktober, og alle interesserede
er velkommen – hvad enten man kun
lige er ved at lære frisisk eller bare har
lyst til at forbedre det, man eventuelt
kan i forvejen.

Deltagerne bliver indkvarteret på
enkelt- eller dobbeltværelser og kan
se frem til et program med forskellige
workshops og kurser. I programmet er
der både aktiviteter og tilbud med frisisk for begyndere, filmaften, foredrag
og ekskursion. Der er også lavet et
særligt program til børn. Interesserede
kan henvende sig til Friisk Foriining
i Bredsted på telefon 0049 4671
6024154.

ERHVERVSPRAKTIK

15-årige Lars Bo Wolfsdorf har i de forgangne to uger været i erhvervspraktik hos
Sydslesvigsk Forening på Flensborghus. 
(Foto: SSF)

SSF- et godt sted at være
i praktik
[KONTAKT]For anden gang på mindre
end en måned har Sydslesvigsk Forening og Dansk Generalsekretariat på
Flensborghus haft fornøjelsen af at være praktiksted for en ung afgangselev
fra en af de lokale danske skoler.
Denne gang Lars Bo Wolfsdorf, som
er 15 år gammel, og som går i niende klasse på Jens-Jessen Skolen her i
Flensborg.
Her fortæller han lidt om sig selv og
om sit udbytte af de forgangne to
ugers praktik.
”Jeg kommer fra og bor i et dansk forsamlingshus, som ligger i Oksbøl i nærheden af Ves; cirka 20 minutters kørsel
fra Flensborg.
Gennem de sidste par år har jeg brugt
en del af min fritid på at spille guitar.
Men jeg vil også gerne prøve at lave
noget andet og begynder om kort tid at
gå til fægtning....”
”Jeg har valgt at gennemføre mine to
ugers erhvervspraktik i niende klasse
ved Sydslesvigske Forening (SSF), fordi
jeg selv er del af mindretallet. En anden
grund er, at jeg denne gang har valgt
en anden slags erhvervspraktik indenfor
kontorområdet end det første praktikforløb, jeg var ude i sidste år, som var

mere håndværks-rettet….”
”Endelig har jeg at søge i praktik hos
SSF, fordi min far arbejder tæt sammen
med SSF Flensborg Amt, der også hører til under Sydslesvigsk Forening. Jeg
kendte derfor noget til SSF i forvejen,
som lød interessant, men omvendt
vidste jeg ikke så meget, som jeg gør
nu efter to uger på Dansk Generalsekretariat.
I min første uge blev jeg meget overrasket, da jeg fik at vide hvor mange
arrangementer, der finder sted i
Flensborghus. I form af koncerter med
bands og teaterforestillinger.”
Lars Bo skriver også, er det har været
meget interessant at se, hvor stor en
indsats, der bliver givet til at bevare
det danske mindretal.
Ikke kun til for de danske mindretal,
men også for de mange øvrige mindretal i Tyskland og Europa.
”I det hele taget syntes jeg, at jeg
havde to rigtigt gode uger. Og jeg
opdagede undervejs, at der er mange
spændende jobmuligheder indenfor
mindretallet. Samtidig arbejder der også bare så mange venlig mennesker ved
Sydslesvigsk Forening.”
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FINT BESØG PÅ FLENSBORGHUS

NYT DRAMA PÅ HUSUMHUS

”Dunkle Hochzeit”
sætter kurs mod Husum
[KONTAKT]Det nordfrisiske teaterstykke ’Dunkler Hochzeit”, der havde
premiere på Nordsø-akademiet i Leck
den 1. oktober og som blev genopført
for næsten fulde huse samme sted en
uges tid senere, sætter nu kurs mod
Husum, hvor den dramatiske opsætning kommer på plakaten i Husumhus
tirsdag den 31. oktober.
Her kan publikum se frem til en dramatiseret udgave af den novelle af
samme navn, som er skrevet af forfatterinden Ellin Nickelsen fra Føhr. En

novelle, der handler om en ung kone,
som gang på gang bliver hjemsøgt af
en hemmelig, men ukendt, beundrer,
der både formår at tænde hendes
længsler og gøre hende led og ked af
det hele.
Manuskriptet til stykket er nedfældet
af dramatikeren Jonk Bradlep.
Dunkler Hochzeit opføres på Husumhus tirsdag den 31. oktober kl. 17.00.
Godt nok på frisisk, men det vil også
være forståeligt på tysk.

En lille smule vand fra oven er da ikke noget at regne for hverken Lange, Kretzschmar eller Callsen, når den tyske forbundspræsident kommer på besøg. Eller for den sags skyld for alle de andre, der havde stimlet sammen på Nørregade for at byde
Frank-Walter Steinmeier med frue velkommen til byen. 
(Foto: SSF)

Den prominente gæst
med den store forståelse
[KONTAKT] Der er fuld forståelse og
opbakning til projekt Mindretallenes
Hus hos den tyske forbundspræsident
Frank-Walter Steinmeier, der for
præcist en uge siden lagde vejen forbi
FUEN’s kontor på Nørregade 78 og
Flensborghus, hvor han havde et møde med DialogForumNorden.
Forbundspræsidentens besøg, der naturligvis foregik som den slags sig hør
og bør med high security, bombehunde med eksplosive næsebor og et massivt opbud af politibetjente, blå blink
og specialuddannede sikkerhedsfolk,
- og almindeligt nysgerrige på sikker
afstand - skete som et led i den rundtur til alle de tyske Bundesländer, som
den nyligt tiltrådte forbundspræsident
er i gang med efter sin indsættelse i
foråret.
Med Slesvig-Holsten på rejseplanen i
sidste uge havde Frank-Walter Steinmeier personligt anmodet om blive
introduceret til Mindretallenes Hus og
om at få et møde i stand med repræsentanter fra den europæiske mindretals-organisation FUEN.
”Først og fremmest fordi, at FUEN’s
indsats og - ikke mindst - tankerne om

et Mindretallenes Hus nyder meget
stor forståelse hos forbundspræsidenten. En forståelse, der bestemt ikke
blev mindre under sidste uges besøg”,
genfortæller SSF’s generalsekretær Jens
A. Christiansen, der blandt andet er
talsmand for det europæiske dialogforum, der løbende holder blandt andet
EU-parlamentarikerne i Bruxelles
orienteret om de europæiske mindretals-spørgsmål, om FUEN’s arbejde og
om Mindretallenes Hus.
Et hus, der nu i flere omgange er blevet beskrevet som en mindretals-europæisk pendent til Camp David-aftalerne fra 1978 med en tydelig reference
til den historiske fredsaftale mellem
den palæstinensiske PLO-leder Yassir
Arafat og den israelske premierminister Menachem Begin på foranledning
af den daværende amerikanske præsident, Jimmy Carter.
En sammenligning, der også blev
nævnt under Steinmeiers besøg i
Flensborg for en uge siden.
”Det står klart for mig, at den måde
forholdet mellem mindretallene og
flertallet har udviklet sig her i Slesvig-Holsten er et eksemplarisk forbille-

de på, hvordan man konstruktivt kan
lære af historien ved at manifestere
nødvendigheden af et fredeligt samliv
mellem forskellige kulturelle folkegrupper”, lød det meget forstående fra
forbundspræsidenten og tilkendegav,
at han vil holde fokus på mindretalspolitikken og mindretallets løsninger
her i grænselandet i forhold de pluralistiske og multi-kulturelle udfordringer,
som Forbundsrepublikken og Europa
står overfor i de kommende år.
Efter mødet med FUEN fortsatte forbundspræsidenten sammen med sin
kone, Elke Büdenbender, og hele
sit følge af specialindbudte gæster til
Flensborghus, hvor der ventede et møde med DialogForumNorden plus en
officiel middag med Slesvig-Holstens
ministerpræsident, Daniel Günther
(CDU), som vært.

Tredje og sidste opførelse af det nordfrisiske teaterstykke Dunklen Hochzeit finder
sted på Husumhus i Husum tirsdag 31. oktober.

VESTKYSTKULTUR

Super-stemning
med Helene Nissen
[KONTAKT]Unge Helene Nissen har
bestemt ikke glemt, hvordan man
begejstrer sit publikum med sang og
musik, siden hun for tre-kvart år siden
stillede op i det tyske melodi-grandprix, hvor hun bestemt gjorde en god
og charmerende figur.
Fredag aften gav hun den gas fra sce-

nekanten sammen med sin lillebror
Kjell under en Open County-koncert
i Tating, hvor cirka 50 fremmødte tilhørere fik, hvad de kom efter. Masser
af fed musik - fra Knockin’ og Heavens
Door til Atemlos - garneret med hyggesnak og hotdogs i pausen.

KOMMUNALT

Flere penge til Nordisk
Informationskontor
[KONTAKT]400 euro lyder ikke umiddelbart som den store svimlende sum,
men det er ikke desto mindre størrelsen på det ekstra tilskud, som kulturudvalget i Flensborg har valgt at yde
til Nordisk Informationskontor, der
har base på Dansk Centralbibliotek på
Nørregade i Flensborg, som fremover
kan se frem til et kommunalt tilskud
på 4400 euro.

De yderligere 400 euro udgør immervæk en procentuel stigning på ti
procent.
Nordisk Informationscenter, der har
eksisteret i tyve år, får hovedparten
af sit driftstilskud og sine aktiviteter
finansieret gennem tilskud fra Nordisk
Ministerråd og Folketinget samt de fire
sønderjyske kommuner: Aabenraa,
Sønderborg, Tønder og Haderslev.

PLUNDER-HYGGE

Pakker på spil i Gelting
En lille smule vand fra oven er da ikke noget at regne for hverken Lange, Kretzschmar eller Callsen, når den tyske forbundspræsident kommer på besøg. Eller for
den sags skyld for alle de andre, der havde stimlet sammen på Nørregade for at
byde Frank-Walter Steinmeier med frue velkommen til byen. 
(Foto: SSF)

Steinmeier I - En glædestrålende forbundspræsident skærmen af for regnen
under den lille spadserertur fra Mindretallenes Hus til Flensborghus, hvor der
ventede en officiel middag. (Foto: SSF)

KULTURUDVALG SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG

Ny kulturformand fra Flensborg
[KONTAKT]Hos Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig skal der vælges ny
formand hvert andet år, og posten går
på skift mellem Danmark og Tyskland.
Efter to forgangne år med Stephan Kleinschmidt fra Sønderborg Kommune
som formand har Gabriele Stappert fra
Flensborg Kommune blevet til denne
post og kan sætte sig for bordenden
frem til 2019.
”Jeg ser frem til min nye opgave og vil
fortsætte udvalgets gode og tillidsfulde
samarbejde, Kulturudvalg Sønderjyl-

land-Schleswigs opgave er at styrke
og udvikle det grænseoverskridende
kulturarbejde. Vi drøfter forskellige
fælles tiltag, men informerer også hinanden om, hvad der rører sig hos vores respektive partnere, siger Gabriele
Stappert.
De seneste to år har kukturudvalget
været præget af store tiltag på netop
kulturområdet. I september 2015 startede det hidtil største Interreg-projekt
KursKultur, og forberedelserne til en
ny kulturaftale periode gik i gang. I

starten af dette år blev den nye Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig underskrevet af alle parter i forbindelse
med en stor konference om det grænseoverskridende kulturmøde.
Gabriele Stappert (t.h.) fra Flensborg
Kommune sidder i de næste par år for
bordenden i kukturudvalget. Hun overtager formandsposten efter Stephan
Kleinschmidt, Sønderborg.
(Foto: Region Sønderjylland-Schleswig)

[KONTAKT] Der vil endnu engang
være pakker på spil, når SSF’s distrikt
Gelting-Gulde-Runtoft inviterer til sin
traditionelle omgang Plunder-Hyggeeftermiddag i Gelting Forsamlingshus.
Det sker lørdag den 21. oktober kl.
15.00, hvor deltagerne spiller om de

ting og sager, de kan undvære og derfor medbringer som indpakkede gaver
i gamle aviser. Arrangørerne håber, at
mange - fra de lokale medlemmer til
venner, naboer. Familie og kolleger vil mød op.
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SENIORER MED GRØNNE FINGRE

OPERA-TRIP

Dansk Alderdomshjem går
et blomstrende forår i møde
[KONTAKT]Lige nu flåes bladene af
træerne, og udendørs-termometeret
er så småt begyndt at sætte kurs mod
nulpunktet med alt, hvad deraf følger
af rusk og regn og andre tegn på efterårets komme.
For slet ikke at snakke om vintersjap
og nattefrost og isglatte fortove og
dunkle eftermiddagstimer længe før,
aftensmaden kommet på bordet.
Heldigvis er der håb forude.
Beboere og pårørende ved Dansk Alderdomshjem på Nerongsallé i Flensborg har - i ordets bedste betydning
- gødet jorden for et blomstrende forår
på den anden side af jul og nytår.
I slutningen af sidste måned gennem-

førte alderdomshjemmet en storstilet
plantedag, hvor såvel beboere som
pårørende stak fingrene i jorden og
plantede massevis af forårsløg i bedene rundt om græsplænerne. Her kan
løgene lægge lunt og godt til forårssolen atter får så meget magt, at påskeliljer og krokusser vil springe ud og sætte
kulør på 2018 fra første færd.
De flittige havefolk kombinerede det
hårde fysiske arbejde med masser af
socialt samvær og lidt godt til ganen i
form af friskbagte boller med smør og
marmelade, kaffe og småkager.
En aldeles fortræffelig eftermiddag,
som alle på aldershjemmet ser frem til
at gentage en anden god gang.

Oplev Rigoletto i Nordens største
operahus med Foreningen NORDEN
Dansk Alderdomshjem i Flensborg har allerede nu gødet jorden til et blomstrende
forår 2018. Beboere og pårørende tog godt fat og plantede massevis af forårsløg
under en fælles plantedag i slutningen af sidste måned.

FILMKLUBBEN BIFFEN

”Der kommer en dag” når
både til Flensborg og Slesvig
[KONTAKT]Året er 1967. En ny ungdomskultur er på vej, og kapløbet om
rummet buldrer på højtryk sammen
med drømmen om frigørelse.
På Nørrebro i København fjernes to
uadskillelige drenge – Elmer (10) og
Erik (13) – fordi deres mor er syg.
Drengene anbringes på børnehjemmet
Gudbjerg, hvor tiden til gengæld står
helt stille. Her regerer forstanderen efter sine helt egne filosofier og regler og
vil for enhver pris forvandle disse ’uvorne’ drenge til lydige samfundsborgere.
Elmer og Erik opdager fra første færd, at
de har mistet deres frihed, og det bliver
en daglig kamp for dem at overleve i
det barske drenge-miljø.
Drengene forsøger at holde sig under
radaren, men især Elmers livlige astronautdrømme og en medfødt klumpfod
bringer ham konstant i problemer.

Til sidst indser de to drenge, at de må
tage sagen i egen hånd og slippe væk
fra Gudbjerg og den livsfarlige forstanders uhæmmede tyranni.
Sådan lyder oplægget il filmen ”Der
kommer en dag”, som sættes på plakaten hos Filmklubben BIFFEN i midten
af oktober.
Tirsdag den 17. oktober vises filmen på
Flensborghus med start kl. 19.30.
Torsdagen den 19, oktober går det løs
på Slesvighus. Her er det nødvendig
med forhåndstilmelding senest den 17.
oktober på amtssekretariatet på Slesvighus.
Medvirkende er Lars Mikkelsen, Sofie
Gråbøl, Harald Kaiser Hermann og Albert Rudbeck.
Tilmelding nødvendig senest den 17.
oktober.

KONTAKT]Ta’ med på en operatur for feinschmeckere!
Sådan lyder lokke-tonerne fra operaudvalget under Foreningen NORDEN i Sydslesvig, der netop nu er på banen
med en fire dage lang operatur for feinschmeckere til Nordens største operahus i Malmø.
På plakaten er en formidabel opsætning af Verdi’s nanvkundige opera Rigoletto fra 1851, der bliver sat i scene af danske Kasper Holten, som netop er vendt tilbage til Malmø efter hele syv år som leder af Royal Opera House ved Covent
Garden i den engelske hovedstad London.
Musikerne i orkestergraven ledes af Karen Kamensek, daglig
musikalsk leder ved Staatsoper Hannover.
Rigoletto er dermed i de bedste hænder, og det vil deltagerne på operaturen bestemt også være alle de fire dag, som
opera-trippet til Sverige spænder over.
Turen indledes lørdag den 24. marts, hvor busturen starter fra Fa. Neubauer kl. 9.00 om formiddagen, og varer til
tirsdag den 27. marts, hvor retur-rejsen byder på et stop og
en sightseeing-tur i København, inden det sidste stræk ned
over grænsen.
Det operamæssige højdepunkt kulminerer allerede på turens første dag, hvor Rigoletto opføres fra kl.18.00 i Opera-

huset i Malmø.
Dagen efter er der rundtur i Malmø med mulighed for at gå
på opdagelse langs byens nye havnefront. En by med mange kulturelle tilbud og hyggelige oplevelser.
Tredjedagen er reserveret til en længere bustur til byen
Lund, der huser et af Europas ældste og bedste universiteter, en fornem domkirke samt Skånes største museum ’Kulturen’, der også er det næstældste museum i hele verden.
Kort sagt fire dage med et stærkt og indholdsrigt program,
som det er klogt et booke billet til allerede nu, hvis man er
opera-elsker og gerne vil give sig og sin udkårne en herlig
opera-oplevelse i julegave.
Turen er åben for tilmelding allerede nu ved Inge Juech
(Tel. 0461-30966) eller mail (inlojuech@versanet.de). Hvis
du tør vente så længe, så udløber tilmeldingsfristen søndag
7. Januar 2018.)
Pris: SSF-medlemmer - 525 euro/3900 kroner pr. person.
Ved enkeltværelse på Comfort Hotel Malmø 615 euro/4600
kroner.
Alle andre - ikke-medlemmer af SSF: Ekstra gebyr på 50
euro/380 kroner.

KONFIRMAND-TRÆF

HUMANITÆRT UDVALG

Matlok må flytte

Guldkonfirmanderne 1966 / 1967

Guldkonfirmander
[KONTAKT]Tønning og Vestejdersted
fejrede i fornyligt fælles guldkonfirmation i går for de lokale konfirmandhold
årgang 1966 og 1967.
Desværre kom ikke så mange af de
inviterede. Men de, der deltog, havde
det bare så sjovt.
Læs bare følgende replikskifte mellem
to af de aldrende veteran-konfirman-

der:
Citat: Og hvem er du?
Svar: Vi to har da skubbet vores dukkevogn sammen.
På programmet var der gudstjeneste,
buffet, kagebord, sang og hyggesnak.
Sognepræst Torben M. Jørgensen
holdt en dejlig tale til konfirmanderne
over: Alte Liebe rostet nicht ;-)

Find os på
facebook!
Guldkonfirmanderne med ægtefæller og menighedsrådene

[KONTAKT] Den forhenværende
chefredaktør for Der Nordschleswiger,
Sigfried Matlok, - der er kendt for sin
meninger og meningers mod - er normalt ikke sådan at flytte med. Men
det er ikke desto mindre lykkedes for
Det Humanistiske Udvalg under Sydslesvigsk Forening (SSF).
I sin efterårsfolder for 2017 har udvalget annonceret med et foredrag
med Sigfried Matlok onsdag den 8.
november under titlen ”Dansk-Tysk Fortid-Nutid-Fremtid”.
Det er desværre nødvendigt at flytte
arrangementet en uge frem, til mandag den 13. november. Stadigvæk på
Flensborghus. Stadigvæk kl. 14.30 og
stadigvæk til en entrépris på 4 euro.
Frist for tilmelding er fredag den 3.
november på bysekretariatet Flensborg
By.

HANVED

Formandsskifte hos
Foreningen Norden
[KONTAKT] På sit seneste bestyrelsesmøde 10. oktober har Foreningen
NORDEN i Sydslesvig fået ny formand.
Tidligere minister i Kiel, Anke Spoorendonk, overtager posten efter
Svend Kohrt. Han siger: Efter mange
år som formand glæder jeg mig til,
at foreningen får en så stærk frontfigur som Anke Spoorendonk, der
har nordiske visioner og er en dygtig
teamplayer. Hun passer perfekt ind
i bestyrelsen. Vi glæder os meget til
samarbejdet og byder Anke hjerteligt
velkommen på posten.

