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Kulturpolitisk topmøde

Ny start på gammel højtidelighed

[KONTAKT] Når den nyslåede dan-
ske kulturminister Mette Bock (LA) 
og den tyske delstatsminister for ju-
stits-, kultur- og Europa-anliggende i 
Slesvig-Holsten, Anke Spoorendonk 
(SSW), mødes ansigt til ansigt for offi-
cielt at underskrive den nye regionale 
kulturaftale mellem Sønderjylland 
og Slesvig – og for at debattere de 
rammebetingelserne og den fortsatte 
udvikling af det grænseoverskrivende 
kultursamarbejde i grænselandet mel-
lem Danmark og Tyskland, - ja så er 
der naturligvis tale om et kulturpolitisk 
topmøde. 
Intet mindre! 
Det foregår ganske vist på dansk 
grund, da scenen er sat på Sandbjerg 
Gods ved Sønderborg, på den vestli-
ge side af Als Sund og så tæt på den 
dansk-tyske grænse, at begivenheden 
både har berøring og betydning for det 
danske mindretal.

Og så er det trods alt heller ikke hver 
dag at to så travle kvinder i toppen 
af det politiske game kan finde tid og 
plads i deres kalender til at pille en hel 
eftermiddag ud af deres kalender for 
at mødes langt væk fra deres bonede 
ministeriegulve i henholdsvis Køben-
havn og Kiel.  
Fredag 3. februar mødes de ministre 
ikke desto mindre på Sandbjerg Gods 
i det åbne landskab nord for Dybbøl, 
hvor krudtrøgen fra 1864 fik sat sit 
umiskendelige fingeraftryk på såvel 
dansk som tysk historie og bevidsthed 
for mere end 150 siden.
I kulturens mere fredsommelige tje-
neste mødes Anke Spoorendonk og 
Mette Bock nu med gensidig forståelse 
for i fællesskab at underskrive den 
nye Kulturaftale Sønderjylland-Slesvig 
2017-2020, som er blevet forhandlet 
færdig og på plads mellem officielle 
repræsentanter fra Region Syddan-
mark, Slesvig-Holsten og regionen 
omkring Femern Bælt. 
Men i lige så høj grad også for at 
deltage i et åbent og offentligt pa-
neldebatmøde om fremtidens græn-
seoverskrivende og tværkulturelle 
kultursamarbejde i grænselandet og på 
tværs af regionens dansk-tyske grænse. 

Og i øvrigt give deres besyv med om 
følgende spørgsmål…: 
Hvilke rammebetingelser er nødven-
dige for at fremme og videreudvikle 
samarbejdet hen over grænserne…? 
Hvordan fungerer samarbejdet på na-
tionalt niveau? 
Hvilke fordele og forhindringer skal 
regne med i den kommende år? 
Og hvordan oplever de regionale 
politikere og kulturaktører i både Søn-
derjylland, Slesvig og Femern Bælt at 
samarbejdet fungerer? 
Bare et lille udpluk af nogle af de 
spørgsmål, som er på dagsordenen. 
Undervejs vil der være musikalske 
indslag fra folkBaltica-ensemblet og af 
Keike Faltings, musiker og sanger med 
base på Før. 
Topmødet på Sandbjerg Gods, Sand-
bjergvej 105 udenfor Sønderborg, 
starter kl. 13.15.  

[KONTAKT] Så er det atter tid til at 
mindes flensborgernes humanitære 
indsats for de faldne og sårede under 
slaget ved Sankelmark februar i 1864. 
Datoen er som altid 6. februar, og 
mindehøjtideligheden med fællesop-
toget fra Flensborg til Sankelmark og 
de tilhørende kransenedlæggelser, 
fællessange og taler ved de respektive 
mindestøtter og mindesmærker afvik-

les efter nøjagtigt samme program som 
så mange gange tidligere. 
Denne gang dog med en ny start.  I 
modsætningen til tidligere indledes 
årets march til Sankelmark ikke ved 
Neumarkt, hvor deltagerne tidligere 
mødtes, men derimod på pladsen for-
an Europa-Universität på Munktoft 3b. 
Det sker kl. 9.30.
Markeringen og mindehøjtideligheden 

for Sankelmark arrangeres, som altid, 
af Sydslesvigsk Forening (SSF) og Stam-
mkomitéen af 1864, der denne har 
fået Flensborgs bypræsident, Swetlana 
Krätsczhmar, til at stå for årets hoved-
tale.  Talen holdes ved mindesmærket 
’Österreicher-Denkmal’ kl. 11.45. 

Læs mere på KONTAKT side 2

Kom til Korsbæk   
[KONTAKT) Genoplev Korsbæk og mød nogle af aktørerne 
fra TV-serien Matador, når SSF Harreslev inviterer på toda-
ges-udflugt til København. 

Læs mere på KONTAKT side 3

Kom med på eventyr
[KONTAKT] Tag med på en fantastisk rejse på det flyven-
de tæppe, når den danske familiemusical Hodja fra Pjort 
indtager scenen på Stadttheater i Flensborg.  Baseret på 
Ole Lund Kirkegårds historie med musik af Sebastian.

Læs mere på KONTAKT side 5

Kom til blæs i kirken
[KONTAKT] Det er klassisk musik for fuld udblæsning, 
når blæser-ensembler fra Sønderjyllands Symfoniorkester 
indtager St- Nicolai kirke i Esckernførde om fjorten dage. 
Koncerten hedder I Blæsernes Univers, og de sønderjyske 
blæsere ude på egen hånd.

Ja til dansk dobbelt 
statsborgerskab

I en tid, hvor mange danskere og et 
flertal i Folketinget politikere føler et 
ydre pres på Danmarks  grænser, og 
hvor truslen om terror og organiseret 
kriminalitet udefra - sammen med 
udsigten til et øget antal flygtninge 
- får den danske regering til at føre 
en strammere rets- og udlændin-
gepolitik, er det i den grad positivt 
og prisværdigt, at medlemmerne af 
Sydslesvigudvalget har været så lyd-
høre overfor SSF’s ønske om dansk 
indfødsret,  at udvalget har udfærdi-
get og fremsendt et forslag til Udlæn-
dinge- og Integrationsminister Inger 
Støjbjerg (V), der i sidste ende kan 
munde ud i et lovforslag, som kan 
bane vejen for dansk statsborgerskab 
for medlemmer det danske mindre-
tal i Sydslesvig
Det er en enestående chance for 
at få indfriet et ønske, som længe 
har stået højt på ønskesedlen hos 
Sydslesvigsk Forening og blandt 
medlemmer af det danske min-
dretal. Denne mindretalshistoriske 
mulighed bør vi ikke forpasse. Vi bør 
påskønne, at Danmark vil os endnu 
mere og rækker hånden frem.
Sydslesvigudvalgets udspil til ministe-
ren er udvalgets forslag på baggrund 
af SSF’s initiativ. Det er op til den 
danske stat at definere rammerne for 
dansk indfødsret – ikke Sydslesvig! 
Og det turde være indlysende for 
enhver, at dansk indfødsret er et go-
de, som bør omgås med varsomhed. 
Derfor er adgangskriterierne natur-
ligvis relativt skrappe. Det har hele 
tiden stået klart, at barren ville blive 
sat højt. Følgende kriterier ligger som 
forslag. Tre ud af fem skal mindst 
være opfyldt:
• Afsluttet skolegang i Danmark/

dansk skole under Dansk Skole-
forening for Sydslesvig, eller kan 
godtgøre danskkundskaber i skrift 
og tale på linje med de krav, der 
stilles til ansøgere, der ønsker at 
bevare dansk indfødsret efter 22 
års-reglen.

• Dansk afstamning, dvs. at mindst 
en person i ansøgerens slægt 2 el-
ler 3 generationer tilbage har haft 
dansk indfødsret ved fødslen.

• Ansøgeren har på et tidligere 
tidspunkt haft bopæl i Danmark i 
mindst 3 år i træk.

• Ansøgeren har udført aktivt besty-
relsesarbejde i mindst 10 år i en 
eller flere af det danske mindre-
tals organisationer.

• Ansøgeren har i en periode på 

mindst 10 år været ansat i en el-
ler flere af det danske mindretals 
organisationer.

Flere mindretalsdanskere har med 
udvalgets fem formulerede kriterier 
mulighed for – hver for sig og i dialog 
med de danske myndigheder – at 
søge om dansk indfødsret ved siden 
af det tyske, mens andre vil blive 
forbigået eller måske slet ikke nærer 
et ønske om dansk indfødsret. Det er 
der ikke noget forkert i eller under-
ligt ved i en åben og rummelig ver-
den.  Det er et personligt anliggende, 
som ikke vil få negativ indvirkning på 
vores ligeværdige fællesskab indenfor 
mindretallet, hvor vi jo netop ikke 
praktiserer intern paskontrol. 
Spørgsmålet om dansk indfødsret er 
og bliver et anliggende mellem den 
enkelte sydslesviger og den danske 
stat, som hverken SSF eller andre i 
Sydslesvig ret beset har nogen myn-
dighed til at blande sig i. Og sagen 
kolliderer ikke med Bonn-erklærin-
gen og mindretallets anerkendelse 
som en gruppe, der består af tyske 
statsborgere, som bekender sig til 
dansk nationalitet og kultur. De 
pågældende vil jo vedblive med at 
være  tyske statsborgere. 
Sydslesvigudvalgets forslag skal ses 
som et tilbud på linje med en række 
andre mulige særrettigheder for per-
soner fra mindretallet. Det gælder 
for eksempel SU, betingelser for per-
manent opholdstilladelse eller ind-
fødsret for sydslesvigere bosiddende 
i Danmark. 
Rettigheder, som vi finder helt na-
turlige, selv om ikke alle får glæde 
af dem.  
Den danske regering rækker som 
nævnt hånden frem for at styrke 
sammenhængskraften mellem Dan-
mark og Sydslesvig yderligere. Tak 
bør vi sige, for det er jo meningen 
med det hele; det er SSF’s og min-
dretallets mission indbundet i et 
venskabeligt, grænseoverskridende 
samarbejde med respekt for den lille 
forskel.
Lad os derfor afvente et eventuelt 
lovforslag og en høringsrunde, hvor 
SSF og andre vil få lejlighed til at for-
holde sig mere detaljeret til de fem 
kriterier. Men selvfølgelig siger SSF 
ja til dansk dobbelt statsborgerskab. 
Denne mulighed er i virkeligheden 
udtryk for moderne europæisk min-
dretalspolitik.
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Den humanitære indsats fra 
borgerne i Flensborg efter 
det blodige slaget ved San-
kelmark i 1864 markeres, 
som altid, med en særlig 
mindehøjtidelighed med 
march og taler den 6. febru-
ar. Denne gang med samlet 
start fra pladsen for Euro-
pa-Universität. (Arkivfoto: 
Martina  Metzger.)

Mette Bock (LA), medlem af Folketinget 
og nyudnævnte dansk kulturminister 
første fredag i februar måned til kul-
turpolitisk topmøde med sin minister-
kollega Anke Spoorendonk (SSW) fra 
delstaten Slesvig Holsten.  (Fotos: Lars 
Salomonsen)



27.
Ansgar Menighed Flensborg: Aftensang i kirken kl. 17 med efterfølgende foredrag 
i menighedshuset med pastor Finn Rønnow om Martin Luthers liv 
SdU: SdU-mesterskaber i håndbold for senior mix i Idrætshallen, Flensborg 
Flensborg SSF-distrikt Sporskifte: Ølaften med Klaus Petersen i Det Danske Hus kl. 
19
SSF-distrikt Gelting-Gulde-Runtoft: Plunderdag i Gelting Forsamlingshus kl. 19
SSF Sydtønder, Husum og Ejdersted amter: Vestkystkultur med ”Tuxedo New 
Orleans Jazzband” på Husumhus kl. 20
SSF-distrikt Nibøl: Generalforsamling i forsamlingshuset kl. 19.30
SSF-distrikt Rendsborg by og menigheden: Bogbuscafé i Ejderhuset kl. 14.30-16

28.
SSF-distrikt Medelby/Vesby: Nytårsmøde i Christian Lassens Mindemuseum kl. 19

30.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Diabetikerklub i Menighedshuset kl. 14.30
Slesvig Bibliotek: Billedforedrag med Jürgen Hoppmann om ”I billedhugger 
Bissens spor over alperne” på Slesvig Bibliotek kl. 16.30

31.
Borgerforeningen: Alsang / Fællessang med Aase Abild i Restaurant 
Borgerforeningen kl. 18.30  
SSF- og SSW-distrikt Hatlund/Langballe: Generalforsamling på skolen kl. 19.30
SSF-distrikt Dannevirke: Generalforsamling i Dannevirkegården kl. 19.30

1.
Dansk Centralbibliotek: Læs bogen – se filmen: Gennemgang og visning af Thomas 
Hardys ”Fjernt fra verdens vrimmel” på Flensborg Bibliotek kl. 15
SSF: Dansk Danseteater opfører ”Vals” på Husumhus kl. 20
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
Valsbøl pastorat: Onsdagskaffe på Valsbølhus kl. 15-17
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30 
Slesvig Seniorklub: Sammenkomst med kaffebord i Ansgarsalen kl. 14.30

2.
SSF- og SSW-distrikt Store Solt: Besøg af bogbussen samt kaffebord i Møllebro 
Forsamlingshus kl. 15
De danske foreninger i Skovlund og omegn: Fællesmøde i Skovlund 
Forsamlingshus k.. 19.15
SSF- og SSW-distrikt Ladelund og UF: Generalforsamling i Kirkevang kl. 19.30
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
SSF- og SSW-distrikt Nybjernt: Generalforsamling i forsamlingshuset kl. 19
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LÆS GOGEN – SE FILMEN
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Gudstjenester
4 s. e. h. 3 k, søndag den 29. jan 
2017, Matt. 8, 23-27 

Aventoft Kirke, 10, Parbo
Egernførde, 10, Brask
FL Ansgar Kirke, 10, Frøkjær
FL Helligåndskirken, 10, Ørsted
FL Sct. Hans, 10, Dal
FL Sct. Jørgen, 10, Egeris
FL Sporskifte, 10, Hougesen
Frederiksstad, 9.30, Vogel
Harreslev, 11.30, Frøkjær
Husum, 11, Vogel

Jaruplund, 10, Treschow-Kühl
Kappel, 10, Korsgaard
Lyksborg, 10, Fønsbo
Rendsborg, 14.30, Brask
Satrup, 10.30, DK, Ullerup, Konfir-
mandlejr.
Slv. Ansgar, 17, Familiegudstj.
Store Vi kirke, 10, Rønnow, med spej-
derne
Strukstrup, s. Satrup, 
Sønder Brarup, s. Satrup
Thumby, s. Satrup
Tønning, 14.30, Jørgensen

Victoriansk lovestory 
på biblioteket
[KONTAKT] I sin række af kombinere-
de litterære foredrags- og filmaftener, 
der går under overskriften Læs Bogen 
– Se Filmen, tager Dansk Centralbibli-
otek på Nørregade i Flensborg denne 
gang livtag med en af Englands helt 
store victorianske velskrivere – dig-
teren og forfatteren Thomas Hardy 
(1840-1928. Han specialiserede sig 
blandt andet i at skrive prægtige up-
perclass-romaner om og fra de adelige 
britiske familier, som huserede på de 
store godser i det sydlige England. 
En af Thomas Hardys mest populære – 
og mest tilgængelige - værker handler 
om smukke Bathseba Everdene, der 
har arvet et gods, som hun driver med 
helt på egen hånd med mange ansatte 
på gården. 
Hun omgives tillige af ikke færre end 

tre mandlige bekendte, som alle bejler 
til hende i håb om at score såvel hen-
des hjerte som guld og gods og grønne 
skove. 
Et klassisk victoriansk kærlighedsdrama 
med både komiske og tragiske ele-
menter.  Historien går for at være en 
af de letteste og mest læseværdige af 
Thomas Hardys omfattende roman-
produktion.  Filmateret adskillige gan-
ge i årenes løb – senest i 2015 med 
danske Thomas Vinterberg i instruktør-
stolen for en stor britisk produktion. 
Onsdag 1. februar vises filmen på 
Flensborg Bibliotek umiddelbart efter, 
at bibliotekar Lilli Bruhn har holdt et 
oplæg, hvor hun fortæller om Thomas 
Hardy selv, om romanens historie og 
historiens temaer.  Læs Bogen – Se 
Filmen starter kl. 15.00.

Korsbæk kalder
[KONTAKT] Nu har Du alletiders 
chance for at møde gårdhunden Kvik, 
der ikke vil røre en tysker. 
Du kan også indtage dagens ret på 
restaurant Postgården, handle fint ind i 
Damernes Magasin eller måske endda 
løbe ind i selveste bankdirektør Var-
næs, Maude, Laura, konsulinde Holm, 
Doktor Hansen eller en af de mange 
andre elskede personer fra TV-serien 
Matador.
Bakken i København har, som be-
kendt, genopført og levendegjort store 
dele af det fiktive Korsbæk, som Lise 
Nørgaard, filminstruktør Erik Balling og 
Nordisk Film på så fornem vis gjorde 
til folkeeje, da TV-serien Matador blev 
optaget og vist i fjernsynet for allerfør-
ste gang fra 1978 til 1981. 
Fra første færd en kæmpe-attraktion, 
der allerede har fået tusindvis af Ma-
tador-entusiaster fra nær og fjern til at 
finde vej til Bakken.
Og nu altså også fra Sydslesvig, hvor 
SSF Harreslev Distrikt står bag en 
to-dages udflugt til København for sine 
medlemmer og andre interesserede.  

Naturligvis med et indlagt besøg på 
Bakken – og Korsbæk - som et af tu-
rens højdepunkter.  
For hvem siger frivilligt Nej Tak til at 
hilse på bankdirektør Varnæs og Ma-
ude, til en omgang stegt flæsk med 
persillesovs på Jernbanerestauranten i 
selskab med Fede og Røde og Tjener 
Boldt. 
Ja, der er naturligvis også risiko for lø-
be ind i overlærer Andersen eller Mis-
se og Fru Fernando Møghe, der godt 
kan finde på at svinge træstokken.
I Korsbæk på Bakken er intet overladt 
til tilfældighederne. 
En attraktion, der bør og må opleves.
Efter overnatning på First Hotel Mari-
na, der ofte har været fast base for det 
danske fodboldlandsholds trænings-
samlinger, fortsætter programmet søn-
dag formiddag med en planlagt visit 
på Karen Blixens Museum.
For de særligt interesserede vil der 
lørdag aften være tid og mulighed for 
at overvære Cirkusrevyen. Det kræver 
dog, at deltagerne selv sørger for en-
trébilletter.

Købehavner-turen foregår i weeken-
den 21.-22.maj og udbydes til en sam-
let pris på 185 euro for medlemmer af 
SSF, mens ikke-medlemmer må slippe 
200 euro. Plus et ekstra tillæg på 50 
euro for de deltagere, der insisterer på 
et enkeltværelse på Hotel Marina.
I det omfang, der er ledige pladser 
i bussen, er København-turen også 
åben for tilmeldinger for SSF-medlem-
mer fra andre distrikter. 

Bindende tilmelding hos Gerda De-
muth senest 1. marts. Træffes på tele-
fon:  0461-173516
Indbetaling:   SSF Harreslev Distrikts 
konto, Union Bank (IBAN: DE12 2152 
0100 000 0289 16)
BIC:   UNBNDE21XXX

Bakken i København har med stor succes 
iscenesat, opført og levendegjort store 
dele af Korsbæk fra TV-serien Matador.  
Et must for alle Matador-elskere. 

Scan koden, 
og 
Se, hvad du …
Får !

SSF 
på Facebook

Med billedhuggeren 
over Alperne

Mandags-kaffe 
med pastoren
[KONTAKT) SSF Husum og Den Dan-
ske Menighed for Husum og Omegn 
tager hul på sæson 2017 med frisk-
brygget kaffe på kanden, fællessang og 
med et lille input om det arbejde og 
de opgaver, som udføres i SSF’s Hu-
manitære Udvalg. 
Udvalgets formand, tidligere sog-
nepræst i Egernförde-Pris, pastor 
emeritus Leif Volck Madsen, beretter 
undervejs om den humanitære indsats 
i SSF-regi.  
Mandags-kaffen skænkes i Hatsted 
Forsamlingshus mandag 6. februar kl. 
14.30.  Et tiltag for alle fra 60 år opef-
ter, men alle andre og yngre kræfter er 
skam også velkommen.  Forhåndstil-
melding ved Signe Andersen (04846-
590).

Åbent møde i den 
gl. gymnastiksal
[KONTAKT] Den gamle gymnastiksal 
på Cornelius- Hansen-Skolen på Al-
ter Kupfermühlenweg 15 i Flensborg 
lægger tirsdag 31. december lokaler til 
SSF’s første åbne hovedstyrelsesmøde 
i det nye år.  
Mødet starter kl. 18.30, og der lægges 
som sædvanligt ud med åben spørge-
tid for fremmødte medlemmer af SSF.  
Dagsorden er som følger: 
1. Spørgetid for medlemmer.
2. Mødes åbnes – beslutningsdygtig-

hed.
3. Valg af dirigent.
4. Referat fra mødet 22. november 

2016.
5. Fastlæggelse af den endelige dags-

orden.
6. Formandens beretning.
7. Præsentation af årsmødeplakaten.
8. Nyt fra SSF’s udvalg.
9. Ændringer af SSF’s vedtægter og 

hovedstyrelsens forretningsorden.
10. Oplæg – ’En undersøgelse af det 

danske mindretals selvforståelse’ v/ 
Rejhan Bosnjak, studieafdelingen.

11. Eventuelt.
12. Evt. lukket møde. 

[KONTAKT] Hærføreren Hannibal, 
der som bekendt førte en hær med 37 
elefanter over Alperne for at komme 
fra Spanien til Italien, er ikke den ene-
ste, som har forceret de stejle bjerge 
mellem det nordlige og det sydlige 
Europa. 
Billedhuggeren Hermann Wihelm Bis-
sen fra Gelting har – om end mange 
hundrede år seneste - gjort hærføreren 
kunsten efter. 
Dog ikke som et felttog med krigere 
og elefanter. Men derimod bevæbnet 
sin skitseblok og sine blyanter for ind-
fange og tegne motiver fra det smukke 
Italien.  
Billedhugger Bissen passerede Alperne 
i 1824. Oven i købet til fods og på 

apostlenes heste, så han fik tid og ro til 
at dvæle ved de smukke naturindtryk.
Mandag eftermiddag i næste uge er 
der mulighed for at følge hans rejse og 
spor over Alperne, når Slesvig Biblio-
tek inviterer til billed- og kunstforedrag 
ved Jürgen Hoppmann, som gentog 
Bissens fodrejse i 2007.  
Med Bissens rejseskitser som vejviser 
gør Jürgen Hoppmann stop ved alle de 
selvsamme lokaliteter, som er tegnet 
og gengivet  i Bissens skitsebøger. 
Blandt andet ved Brenner-passet og 
senere i det nordlige egne af Italien.
Arrangementet begynder kl. 16.30 
og gennemføres i samarbejde med 
forskningsafdelingen ved Flensborg 
Bibliotek.

Her ses et godt eksempel på et af de mange naturskønne indtryk, som billedhug-
ger Bissen nedfældede på sin tegneblok under fodrejsen over Alperne helt tilbage 
i 1824.
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Worldwide danseteater
[KONTAKT] Husumhus i Husum for-
vandles onsdag aften i næste uge til en 
kosmopolitisk scene, hvor musik, dans, 
teater, dans og koreografiske optrin fra 
forskellige lande, verdensdele og kon-
tinenter går op i en højere enhed.
Dansk Danseteater lægger vejen forbi 
med den moderne danseforestilling 
VALS, som er skabt af to af den mo-
derne og internationale dansescenes 
mest originale og eftertragtede trinma-
gere. 
Det drejer sig om den spanskfødte 
multikunstner og koreograf Marcos 
Morau, som står bag aftenens første 
værk, hvor han omsætter og opfører 
og nyfortolker nogle af verdens største 
valse-kompositioner – fra Strauss til 
Tjajkovski – i en æstetisk opsætning, 
der inddrager og forener elementer fra 
både dansens, filmens, billedkunstens, 

litteraturens og teatrets universer. 
I anden halvleg overtages scenen af 
den amerikanske koreograf Stephen 
Shropshire, der med sin fysiske karis-
ma og sit kraftfulde bevægelsessprog 
skildrer og fortolker de menneskellige 
ritualer og tilværelsens eksistentielle 
grundvilkår til tonerne af nykompo-
neret musik af Chris O’Connor, der 
regnes for en af New Zealands mest 
respekterede og nulevende kompo-
nister.

Danseforestillingen VALS finder sted 
i Husumhus onsdag 1. februar kl. 
20.00.

Arrangør: Sydslesvigsk Forening (SSF)
Billetter: SSF’s sekretariater, Aktivitets-
huset i Flensborg, Ticketcenter – Flens-
borg eller ved indgangen.

Danseforestillingen VALS består af to unikke afde-
linger, hvor musik, dans og koreografi fra vidt for-
skellige dele af verden forenes på fornem vis.

Gl. klassekammerat søges …
[KONTAKT] På Blegdamsvejs i Kø-
benhavn bor Steen Østergaard Olsen. 
Han er i ordets bedste og mest positi-
ve forstand ’gået over grænsen’ for at 
opspore sin tidligere klassekammerat 
- Marianne Hansen fra Wessbymark 
over Niebüll i Sydslesvig.
For snart 50 år siden var de to nemlig 
klassekammerater på samme vinter-
hold (1966-67) på Ungdomshøjskolen 
ved Ribe i Vester Vedsted, der invite-
rer til 50 års jubilæum i slutningen af 
april måned.
I den anledning forsøger Steen Øster-
gaard Olsen og en gruppe andre ele-

ver fra dengang at samle så mange af 
deres tidligere klassekammerater til et 
fælles gensyn.
Kender Du pågældende Marianne 
Hansen, er Du velkommen til at 
kontakte Steen Østergaard Olsen på 
hjemadressen:  Blegdamsvej 102, 5 
mf, 2100 København Ø eller mailad-
ressen:  steen@kir-steen.dk.

Hodja lufter sit flyvende tæppe
[KONTAKT] Velkommen til den dan-
ske børneforfatter Ole Lund Kirke-
gaards helt fantastiske univers.  
Ole Lund Kirkegaard, som desværre 
døde alt for tidligt i 1979, nåede i sin 
alt for korte karriere som forfatter at 
skrive og udgive en perlerække af her-
lige børnebøger, der for længst er gået 
over i historien som regulære klassike-
re på ethvert dansk skolebibliotek, på 
reolen i ethvert børneværelse og som 
fast inventar på natbordet for de piger 
og drenge, der først sætter kurs mod 

drømmeland, når de har fået en god-
nathistorie.
Fortællingerne om Gummi-Tarzan, 
Albert, Orla Frøsnapper og Otto er et 
Næsehorn eller for den sags skyld – 
Hodja fra Pjort -  er kendt og elsket 
af de fleste. I popularitet, kvalitet og 
levetid rangerer de på samme højde 
som Astrid Lindgrens historier om Pip-
pi Langstrømpe, Ronja Røverdatter og 
Emil fra Lønneberg. 
Ja, Ole Lund Kirkegaards fortællinger 
er for længst blevet filmatiseret og 
omsat til diverse dramatiske teater-
opsætninger og musicals, der kan ses 
af både børn og voksne med lige stor 
begejstring.
Søndag 12. februar sætter familie-
musicalen Hodja fra Pjort kurs mod 
Flensborg, hvor drengen Hodja – som 
en anden Aladdin - flyver direkte på 

den store scene i Stadttheater på sit 
flyvende tæppe. 
Hodja drømmer om at se og opleve 
hele verden med sin medfødte nys-
gerrighed og livlige fantasi, som kun er 
forbeholdt et barn.
Hele forestillingen kædes sammen af 
skønne melodier og livsglade sange, 
som er skrevet og komponeret af Se-
bastian med klare referencer til Østens 
magi og mystik og hele den tyrkiske 
musik.
En musicalsk hyldest til den suveræne, 
velskrevne og fantasifulde børnefortæl-
ling, der bør opleves af hele familien.
Hodja fra Pjort går på vingerne i Stadt-
theater søndag 12. februar kl. 16.00.
Arrangeret af Sydslesvigsk Forening. 
Billetter via sss.billetten.de, SSF’s se-
kretariater, Aktivitetshuset eller Tick-
etcenter. 

Bedre bliver det ikke. Musikken er Seba-
stians og historien er skrevet Ole Lund 
Kirkegaard og familiemusicalen Hodja fra 
Pjort børn ses og opleves af såvel store 
som små, når opsætningen vises i Stadt-
theater i Flensborg.

for
9.+10. klasse

Ungdoms- 
weekend

24. - 26.  februar 2017 
på Christianslyst

www.SdU.de

Nyt udspil 
fra SdU
[KONTAKT] Sidste weekend i februar 
måned lancerer Sydslesvigs danske 
Ungdomsforening (SdU) et helt nyt 
initiativ, der henvender sig til unge 
mennesker og teenagere i 14-16 års 
alderen. 
Altså drenge og piger, som går i 9. el-
ler 10. klasse.
Det drejer sig om en ungdomsweek-
end på Christianslyst ved Sønder-
brarup, hvor de unge deltagere får 
mulighed for at mødes med og gense 
jævnaldrende kammerater fra tidlige-
re sommerlejre og aktiviteter. Ung-
domsweekenden er tilrettelagt i hyg-
gen og det gode samværs tegn, men 
der er også indlagt forskellige works-
hops og andre aktiviteter.  Information 
og tilmelding fremgår af nedenstående 
annonce.

Velkommen til alle - uanset sproget!
[KONTAKT]  ”Der kan ikke være tvivl 
om, at foreningens sprog er dansk. 

Men de, der endnu ikke er gode til 
det danske skal også kunne føle sig 

velkomne og være 
trygge. Ellers tør 
de jo aldrig prøve 
at udtrykke sig på 
dansk!”
Sådan lød mel-
dingen fra Jeanett 
Larsen, da hun 
aflagde sin for-
mandsberetning 
under den årlige 
generalforsamling 
i SSF Hatsted di-
strikt onsdag aften 
i sidste uge.
Hun benyttede 
samtidig anlednin-
gen til at give SSF’s 
aktuelle sprogde-
bat et par ekstra 
ord med på vejen.
”Det er som om, 
at vi vader rundt 
på gamle stier 
og ikke vover 
at træde nogle 
nye”, fortsatte 
formanden, der til 
gengæld udtrykte 
mere glæde over 
en øget interesse 
for at være med i 

distriktets børne-arrangementer.
’Børnefamilierne her i distriktet er flin-
ke til at dukke op og være med, når 
vi laver eftermiddags-aktiviteter for de 
yngste. Omvendt kniber det lidt med 
at samle folk til vores aften-arrange-
menter – akkurat som på generalfor-
samlingen her i aften, hvor deltagelsen 
og fremmødet kun med lidt god vilje 
nærmer sig de tyve procent. I manges 
øjne for lidt, men på den anden side, 
så har vi altså ingen problemer med 
at mobilisere frivillige tillidsfolk”, sam-
menfattede Jeanett Larsen.
Sammen med de øvrige bestyrelses-
medlemmer, som også var på valg, 
blev Jeanett Larsen genvalgt for endnu 
en periode.
Da den formelle del af generalforsam-
lingen var overstået, fortsætte Jörn Fis-
cher, tidligere formand for SSF Husum 
Amt, med et oplæg om foreningsud-
vikling.
Både i formelle og mere uformelle 
sammenhænge opfordrede han såvel 
bestyrelsen som medlemmerne i SSF 
Hatsted til at drøfte og debattere, hvad 
der skal til for holde liv og engagement 
i foreningen i fremtiden.
”Vi fra hovedbestyrelsen ved jo ikke, 
hvad der skal til for at holde det lokale 
foreningsliv kørende her i Hatsted. Det 
går I selv…! lød opfordringen til de 
fremmødte medlemmer.

”Hvis medlemmerne føler sig trygge og hjemme her hos os 
i SSF Hatsted, så skal også nok få lært at begå sig på dansk.  
For alle er velkommen uanset deres sprogkundskaber”, 
pointerede formand Jeanett Larsen under sidste uges gene-
ralforsamling i SSF Hatsted distrikt.

Amtsfest bliver 
til fredagsfest
[KONTAKT] Fornyelse skal der til. 
Også hos de respektive afdelinger af 
SSF og SSW for Flensborg by og Flens-
borg Amt, som i årevis har haft traditi-
on for at arrangere og gennemføre en 
fælles amtsfest i løbet af foråret.
Traditionen lever naturligvis videre i 
2017, dog under et nyt navn, ny pla-
kat og med ny menu.
Denne gang under navnet Fredagsbal, 
der er programsat til fredag 24. marts.  
Musikken leveres af bandet OS3, 
og på menukortet vil der – for første 
gang – også være mad for vegetarer og 
veganere.  Samlet éntrepris: 20 euro 
pr. deltager.  Billetter kan købes og 
forudbestilles ved de arrangerende for-
eningers tilknyttede sekretariater. 

OBS: Lukkedag!
[KONTAKT] Grundet et internt kursus 
for hovedparten af SSF’s medarbejde-
re vil samtlige amtssekretariater være 
lukkede og uden bemanding tirsdag 1. 
februar.   Det samme gælder hoved-
parten af de administrative afdelinger 
ved Dansk Generalsekretariat i Flens-
borghus på Nørregade i Flensborg. 
Lukningen gælder også telefoniske 
henvendelser, da vore konsulenter 
og øvrige medarbejdere kun i meget 
begrænset omfang vil være i stand til 
modtage og svare på opkald.

SDU 
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SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter FL Nikolaistr. 7 eller ved indgangen

Billetter • Abo + 49 (0)461 - 14408 125 

i Sydslesvig  2016/2017
ARRANGEMENTER

Foredrag ved
Anders Agger

Tirsdag
14.02.2017 • 19:30
Harreslev Danske Skole
Harreslev

Fredag
17.02.2017 • 20:00
Slesvighus
Slesvig

Torsdag
23.02.2017 • 20:00
Nibøl Danske Skole
Nibøl

Torsdag
23.02.2017 • 20:00
Kühlhaus
Flensborg

Fredag
24.02.2017 • 20:00
Deutsches Haus
Flensborg

Fredag
24.02.2017 • 20:00
Uff e-Skolen
Tønning

En mand 
der hedder Ove Brevet Fool’s Paradise Wånsda

VESTKYSTKULTUR

Foto: Cinzia Campana 150

DR Big Band
feat. Dennis Mackrel

Fredag
10.02.2017 • 20:00
Flensborghus
Flensborg

PÅ FLENSBORGHUS

Torsdag
09.02.2017 • 20:00
St. Nicolai Kirche
Egernførde

En tur i 
blæsernes univers

Fredag
03.02.2017 • 20:00
Freie Waldorfschule
Rendsborg

Vals Johannes Søe &
Sønderjyllands Symfoniorkester

Haydn & Bruckner

Onsdag
01.02.2017 • 20:00
Husumhus
Husum

Foto: H. Mark

Introduktion • 19:00



SILD I

JARUPLUND

HUSUM

SILD II 

FAMILIEDANS
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TV-DOKUMENTAR

ECKERNFØRDE

PRÆCISERING

En glad Silke Mielck fra ”Lebenshilfe Sylt” modtager 1200 euro, halvdelen af over-
skuddet fra punchboden i Vesterland. Wolfgang Jaenke fra arbejdsgruppen over-
rækker beløbet.

Punchpenge til gode formål   
[KONTAKT] ”Lebenshilfe Sylt” lagde 
lokaler til, da de danske foreninger 
og institutioner i mandags uddelte 
overskuddet fra punchboden i Frie-
drichstraße. I tre dage mellem jul og 
nytår havde frivillige fra mindretallet 
solgt gløgg, æbleskiver og hotdogs til 
øboere og gæster i Vesterlands gåga-
de.Wolfgang Jaenke fra punchbodens 
arbejdsgruppe indledte med at takke 
de mange hjælpere for deres indsats 
og ønskede ”Lebenshilfe Sylt” og Ve-
sterland Ungdoms- og Idrætsforening 
held og lykke med at finde den rigtige 

anvendelse for de 1200 euro, som 
hver fik overrakt i kontanter. Det er 
tradition, at overskuddet bliver delt 
mellem en tysk og en dansk forening 
eller institution på øen. Der var også 
en særlig tak til flere kvindelige medar-
bejdere fra ”Lebenshilfe”, som havde 
bistået i punchboden med for dem 
helt ukendte discipliner som bage æb-
leskiver og tilberede hotdogs. Ja, en af 
damerne bad dagen forinden om en 
æbleskiveopskrift, så hun kunne øve 
sig i bagningen endnu samme aften.

Smørrebrødskursus-I:   Indbydende 
smørrebrød, der både kan spises med 
øjnene og med munden. 

Suveræne smørrebrød  på Sild
[KONTAKT] Såvel kreativiteten som 
fremmødet var mere end overvælden-
de, da SSF Sild gennemførte sit store 

smørrebrødskursus i List Kultur og For-
samlingshus fredag 20. januar.
Under ledelse af Gisela deltog ikke 

færre end 15 tilmeldte kursister i et 
både vellykket og velsmagende arran-
gement. 
Og der var ingen grænser for kreativi-
teten, da deltagerne hver især skulle i 
gang med at fremstille seks forskellige 
stykker smørrebrød.  Fra Dyrlægens 
Natmad og Sildemaden til Hamborge-
ren, Lakseren, Rulleren eller Rejeren.  
Resultatet af anstrengelserne appel-
lerende både til øjnene og til ganen. 
Lækre og højtbelagte smørrebrød, der 
blev skyllet ned med et velskænket 
glas Prosecco under den efterfølgen-
de fællesspisning. Deltagerne var så 
begejstrede for smørrebrødskurset, at 
Gisela blev bedt om at gentage arran-
gementet en anden gang. 

Smørrebrødskursus-II:  Stor koncentration omkring de lange køkkenbord, da SSF Sild indbød til kreativt smørrebrødskursus i 
List Kultur og Forsamlingshus. 

[KONTAKT] Når musikken spiller og 
musikerne for alvor skruer op for de 
muntre spillemandstoner, kan det væ-
re svært at holde bentøjet i ro. Danse-
gulvet kalder, og netop derfor byder 
SdU’s  Dans- og Musikudvalg op til 
et par timers hyggelig familiedans på 
Flensborghus.  Det sker lørdag 4. fe-
bruar mellem 15.00-17.00. 
Deadline for forhåndstilmel-
ding via hjemmesiden  www.dgi.
dk/201714454001 er 30. januar. 

Swing-om på 
Flensborghus

[KONTAKT) Vi bringer her en ny æn-
dring til sidste uges ’ændring’ i KON-
TAKT. 
SSF Gottorp Amt må flytte sit nytårs-
stævne til fredag 24. Februar, som er 
den rette dato!!

Den rette dato!  

[KONTAKT] Mandag den 30. januar 
holder SSF distrikt Husum sin årlige 
generalforsamling på Husumhus.  
Selve mødet begynder klokken 19.00 
Fra klokken 18.00 serveres der grøn-
langkål. 
For at spise med må man senest i dag 
tilmelde sig hos formanden på telefon 
048432309811/ 015201351285 - el-
ler pr. e-mail: caspersen.dany@gmail.
com. 
På valg er formand, bisiddere, reviso-
rer og alle delegerede. 

Husum gør status

[KONTAKT] Hvad enten han intervie-
wer landets regent, skildrer livet og 
tilværelsen for 11-årige kostskolebørn 
på Herlufsholm Kostskole, portrætte-
rer uhelbredeligt syge på et vestjysk 
hospice eller samler sine gamle klasse-
kammerater fra Vestjysk Gymnasium 
i Tarm for åbent TV-kamera, så drives 
TV-journalisten Anders Agger næsten 
altid en ganske særlig ledetråd i sine 
populære dokumentarprogrammer:
Det må godt gøre 
lidt ondt…!
Der skal være no-
get på spil.  Både 
for de medvirken-
de, for seerne og 
såmænd også for 
Anders Agger selv, 
og den tilgang til at 
opsøge og fortælle 
nærgående per-
sonhistorier og mil-
jøportrætter med 
levende billeder er 
der ikke mange, 
som kan gøre An-
ders Agger efter. 
Tirsdag 14. februar 
gæster han Harre-
slev Danske Skole 
for at fortælle om 
sine dokumentar-
programmer og for 
at indvie tilhørerne 

i nogle af de tanker og overvejelser og 
valg, han uvilkårligt foretager sig både 
før, under og efter, at et dokumen-
tarprogram bliver til.   Arrangementet 
med Anders Agger starter 19.30.  

Entré:  12 euro for medlemmer af SSF.  
17 euro for ikke-medlemmer.
Arrangør er SSF Harreslev i samarbej-
de med SSF Flensborg Amt og Dansk 
Centralbibliotek.

Det må godt gøre lidt ondt

Vi kender ham 
TV-journalisten, 

der kan formår at 
gribe seerne om 
hjertet med sine 

personlige og ofte 
nærgående doku-
mentar-program-

mer. Anders Agger 
fortæller mere 

om sit arbejde på 
Harreslev Danske 

Skole. 

[KONTAKT]  Menuen står å ovnbagt 
ørred med citrondip og braiserede 
agurker og tomater, når Jaruplund 
Højskole tager hul på forårssæsonens 
række af gastronomiske sprogkurser 
for deltagere, der gerne vil lære dansk 
på en ny og sjov og anderledes måde. 
Det foregår nemlig i højskolens ’sam-
tale-køkken’, hvor kursisterne fra 
gang til gang tilbereder aftensmaden 
i fællesskab, mens snakken går over 
køkkenbordet og komfuret. Såvel snak 
som madlavning foregår på dansk.
I mellemtiden er der mulighed, at de 
medfølgende børn kan lege og hygge 
sig på anden vis. 
De gastronomiske dansk-kurser på 
Jaruplund Højskole ledes af kokken 
Marius og dansklærer Anna, der hver 
gang indleder de enkelte kurser med 
at gennemgå dagens opskrifter. Duoen 
giver naturligvis også gerne en hånd 
med under den efterfølgende tilbe-

redning af de forskellige ingredienser, 
inden de færdige retter indtages i spi-
sesalen. hvor det alt andet lige er helt 
OK at snakke med mad i munden – så 
længe det foregår på dansk!
Første dansksprogede madaften fin-
der sted mandag 20.februar. Herefter 
fredag i samme uge (24. februar) samt 
fredag 3. marts, søndag 5. marts, tirs-
dag 7. marts plus lørdag og søndag 
11.-12. marts. 
Deltagere, som går efter hele pakken, 
kan deltage i samtlige syv kurser for 
120 euro (200 euro for par), mens tre 
tilmeldinger i samme ombæring koster 
60 euro (100 for par). En enkelt mad-
aften står i 25 euro (40 euro for par). 
Tilmelding og yderligere oplysninger 
om menuen og starttidspunkter for de 
enkelte kurser:
Jaruplund Højskole (Tel. 04630 
969140) eller mail kontoret@jarup-
lund.de 

Lær dansk, mens Du laver mad

[KONTAKT] Det lyder bestemt ikke 
godt, hvis man tager sig ’en blæser’ i 
kirken. 
Men torsdag 9. februar får St. Nicolai 
Kirke i Eckernførde besøg af en flok 
dygtige musikere fra Sønderjyllands 
Symfoniorkester, der både har evner 
og talent for at slippe  godt fra dét 
alligevel.
Under ledelse af dirigent og solist 
David Walter vil medlemmerne af 
orkestrets blæser-ensemble nemlig 
at optræde helt på egen hånd - uden 
strygerne og uden slagtøj. 
Der er tale om en såkaldt ensemble-
koncert, hvor orkestrets fløjtenister, 

træblæsere og messingblæsere optræ-
der helt for sig selv og naturligvis med 
et program af klassiske kompositioner 
for netop blæseinstrumenter.
Tilhørerne kan blandt andet se frem til 
en scherzo af Mendelssohn, Nocturne 
fra En Skærsommernatsdrøm, Suite 
opus 4 af Strauss samt Serenade nr. 11 
af Mozart.
Ensemblekoncerten ”I Blæsernes Uni-
vers” starter kl. 20.00.

Billetter: Sælges via SSF, SSF’s sekreta-
riater, Aktivitetshuset og Ticketcenter i 
Flensborg og ved indgangen.

Blæsere på egen hånd

Blæserne fra Sønderjyllands Symfoniorkester kan sagtens optræde på egen hånd. 
Især i kirker og på andre spillesteder, hvor der ikke plads til hele det store symfo-
niorkester på én gang. 
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