
UGENs OVERSKRIFTER

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

Læs mere på KONTAKT side 2

Læs mere på KONTAKT side 5

Sydslesvigsk Forening

MINORITY SAFEPACK INITIATIVE

Flensborg Avis - torsdag den 30. november 2017 - side 1

Sydslesvigsk Forenings informati onsblad

Ny udstilling på Mikkelberg
[KONTAKT] Mikkelberg i Hatsted - Center for 
Nordisk Kunst og Cricket - har netop åbnet en stor 
og ganske repræsentativ udstilling med malerier, 
værker og billeder af Sophie B. Jensen, kendt som 
”Grænselandets Maler”. Der er tale om en minde-
udstilling, da Sophie B. Jensen døde for ti år siden.

Børnejulekoncert i Hanved
[KONTAKT] Torsdag i næste uge slipper Sønderjyl-
lands Symfoniorkester i den grad gækken løs med 
en børnejulekoncert for de alleryngste i Wikinghal-
le i Hanved. Konferencier og solist er den sprælske 
og særdeles underholdende danske TV-vært og 
musiker Kalle Mathiesen fra Rødding, der er lige så 
crazy og fuld at spas som på billedet ved siden af.

MSPI i motorvejs-tempo
[KONTAKT] Med cirka 500 nye underskrifter i 
løbet af blot tre timer under lørdagens gade-frem-
stød i Flensborg, Slesvig, Husum og Egernførde 
kom den igangværende indsamling af borgerun-
derskrifter til fordel for det fælleseuropæiske min-
dretals-initiativ Minority Safepack Initiative (MSPI) 
- for en stund - oppe i motorvejs-tempo. Langt 
over 100 i timen. 

 
www.minority-safepack.eu

[KONTAKT] Borger-initiativet Minority 
Safepack Initiative, som i den grad fik 
fuld skrue i weekenden med lørda-
gens succesrige underskrift-indsamling 
på gågaderne i Flensborg, Slesvig, 
Husum og Egernførde, handler om an-
det og meget mere end den magiske 
million borger-underskrifter, som er 
nødvendige for at sætte de europæi-
ske mindretals forhold og fundamen-
tale rettigheder på EU-kommissionens 
dagsorden.

Det lægger fast efter sidste uges offi-
cielle pressemøde i Landespresseamt i 
Kiel, som blev fulgt og dækket af flere 
landsdækkende medier og regionale 
pressefolk. 
For åbne mikrofoner og snurrende 
TV-kameraer tilkendegav den sles-
vigsk-holstenske ministerpræsident 
Daniel Günther (CDU) sin uforbe-
holdne støtte til MSPI-projektet, der 
er iværksat af mindretalsorgansatio-
nen FUEN og som støttes ihærdigt af 
blandt andet SSF, SSW og den tyske 
mindretalsorganisation BDN i Sønder-
jylland.

Daniel Günther har for længst lagt 
navn til sin støtte ved at udfylde og 
sætte sit navn på en af de blanketter, 
postkort og lettilgængelige digitale 
MSPI-formularer, som nu også kan 
udfyldes elektronisk via smartphones, 

tablet eller PC.  
Det samme har samtlige medlemmer 
af Landdagen i Kiel. 
Borgmester Simone Lange i Flensborg 
og Flensborgs bypræsident Svetlana 
Krätzschmar.

Herunder også hele SSW’s landdags-
gruppe, som anført af gruppeformand 
Lars Harms, Nordfriesland, havde 
banet vejen for sidste uges presse-
konference i Kiel. Ministerpræsident 
Daniel Günther førte an i det stærke 
signal, som alt andet lige ligger i få fuld 
opbakning til Minority Safepack-ini-
tiativet direkte fra delstatens politiske 
højborg. 

”Det er skam ikke enhver forundt at 
få lov til at holde pressekonference fra 
Landespresseamt, og det er bestemt 
heller ikke nogen selvfølge, at mini-
sterpræsidenten både sætter tid og 
personlig goodwill af til at være med 
og vise sin opbakning”, udtaler SSF’s 
generalsekretær, Jens A. Christiansen. 
Han deltog på pressemødet sammen 
med SSF’s formand, Jon Hardon Han-
sen, mens FUEN var repræsenteret 
ved præsidiemedlem Gösta Toft og 
SSW ved Lars Harms. 
Alle tilstedeværende fik taletid, så de 
kunne begrunde, hvorfor Minority 
Safepack Initiative (MSPI) er en vigtig 
sag og, hvorfor især det danske og det 

tyske mindretal i grænselandet - og 
altså også den politiske elite - nu gør 
en ekstra indsats for at samle så mange 
underskrifter som muligt.

”I forhold til mindretalspolitik frem-
står det danske-tyske grænseland 
og delstaten Slesvig-Holsten som et 
forbillede og et levende eksempel på, 
hvordan en vellykket mindretalspolitik 
kan praktiseres gennem fredelig sam-
eksistens og gensidig respekt for indi-
viduelle folkegruppers ret til at dyrke 
og opretholde deres sprog og kultur og 
sindelag. Og dermed bruges som en 
inspirerende model for en fælles-euro-
pæisk mindretalspolitik, der er med 
til at sikre et mere stabilt og fredeligt 
Europa”, udtaler Jens A. Christiansen 
og genfortæller i en sammenfatning 
de øvrige deltageres statements under 
pressekonferencen.  

Fra såvel ministerpræsident Daniel 
Günther som de øvrige deltagere lød 
der endvidere et klart signal om, at al-
le de europæiske mindretalsanliggen-
der og mindretalsforhold i årene frem-
over fortsat skal have en central plads 
i de europæiske parlamentarikeres 
bevidsthed, når MSPI-projektet og den 
igangværende underskriftindsamling er 
overstået i starten af april næste år. 

Minority Safepack får fuld 
opbakning af den politiske elite

Minority Safepack-kampagnen, som lige nu kører på højeste tryk, fik sidste uge en kærkommen opbakning fra det allerhøjeste 
politiske niveau i Slesvig-Holsten. Direkte fra Landespresseamt i Kiel blev der gennemført en officiel pressekonference, hvor 
ministerpræsident Daniel Günther (nr. to fra højre) atter tilkendegav sin uforbeholdne støtte til borgerinitiativet. 
Desuden deltog (fra venstre) Jens A. Christiansen og Jon Hardon Hansen (SSF), præsidiemedlems Gösta Toft (FUEN) og for-
manden for SSW’s Landdagsgruppe, Lars Harms.

Foreningsudviklingen 
fortsætter

[KONTAKT]På SSF’s Landsmøde 
2017 i Husumhus lørdag den 
11. november - og på det efter-
følgende hovedstyrelsesmøde i 
Bøglund Forsamlingshus blot tre 
dage senere - er hovedstyrelsen, 
de folkevalgte delegerede og alle 
de øvrige tilstedeværende blevet 
orienteret om de foreløbige re-
sultater af det udviklingsarbejde 
på foreningens vegne, der blev 
iværksat for godt halvandet år 
siden. 
Og som tager afsæt i de mange 
gode og konstruktive tanker, 
idéer, overvejelser, input, for-
slag og udspil, som er blevet 
formuleret og indsendt fra de 
mange drøftelser, der har været 
gennemført blandt de menige 
medlemmer overalt i SSF’s amter 
og distrikter.
Som vist på Landsmødet i Hu-
sumhus er de mange input for 
overskuelighedens skyld blevet 
samlet, sammenfattet og kon-
kretiseret under tre tematiske 
hovedoverskrifter:  

- Intern Kommunikation  
& Samarbejde.

- ”De Unge’ & ’De Nye”  
i mindretallet.

-Landsmødet  
& Bestyrelsesarbejdet

Tre temaer, som allerede nu og 
fra starten af det nye år vil blive 
konkretiseret yderligere og omsat 
til forskellige håndgribelige initia-
tiver, værktøjer, arbejdsprocesser, 
der kan styrke og puste nyt liv i 
det daglige foreningsarbejde. 
Og i sidste ende tage brodden 
af ’de sten i skoen’, som rundt 
omkring gør det til en særlig ud-

fordring at hverve nye medlem-
mer, at engagere nye, lokale og 
frivillige ildsjæle og at gøre SSF så 
nærværende, vedkommende og 
uundværlig for de helt unge, så 
de også føler sig tilskyndet til at 
tage ’danskheden’ til sig, at tileg-
ne det danske sprog og aktivt at 
stemple sig ind i landsdelens le-
vende danske mindretalsarbejde. 
I samarbejde med medarbejder-
ne på SSF’s generalsekretariat 
vil de tre overordnede temaer 
fra 2018 via amtssekretariaterne 
blive rullet ud i hele forenings-
organisationen, Som SSF’s 
amtskonsulenter sammen med 
deres respektive bestyrelser kan 
omsætte og tilpasse de konkrete 
handleplaner og værktøjer efter 
deres lokale forhold og med re-
spekt for de individuelle måder 
at drive foreningsarbejdet på, 
som allerede fungerer godt og 
tilfredsstillende i dag.
Parallelt vil SSF fra starten af 
det nye år også drøfte SSF’s 
foreningsmæssige struktur, der 
løbende ændrer sig en lille smule 
som følge af sporadiske sammen-
lægninger af distrikter og et vok-
sende formaliseret samarbejde på 
tværs af amts- og distriktsgrænser 
i forbindelse med større arrange-
menter, udflugter, venskabsbesøg 
fra Danmark, kurser og aktivi-
tetsweekender. 
Set i det lys er det oplagt at drøf-
te, hvorvidt det er hensigtsmæs-
sigt, tidssvarende og fremadrettet 
at fortsætte med det nuværende 
antal amter og distrikter?  Kort 
sagt, foreningsudviklingen fort-
sætter ….
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Følg SSF 
på Facebook!

Julemarked i Sønder Brarup 
efter Berlin’sk forbillede
[KONTAKT] For første gang nogensin-
de inviterer den danske kirke i Sønder 
Brarup og det tilhørende menigheds-
råd for Sønder Brarup-Stenfeld alle 
sine sognebørn til et vaskeægte dansk 
julemarked, hvor man kan sætte tæn-
derne et udsøgt sortiment af klassiske 
julelækkerier af bedste danske skuffe: 
Fra sammenklappede rundstykker 
med sprød flæskesteg og lun rødkåls-
salat inden i til hotdogs, gløgg og ris 
ala mande med mandler.
Med opbakning fra de øvrige danske 
foreninger, spejdere og institutioner i 
området vil julemarkedet også byde 
på boder af forskellig slags og hygge-
lige aktiviteter for både store og små. 
Herunder et flot Luciaoptog, et stort 
loppemarked og udstilling af dansk 
design.
”Julemarkedet er et helt nyt initiativ 
fra vores side, fordi vi rigtigt gerne 
sætte noget nyt i gang, der kan skabe 
en større samhørighed og fællesskab 
om kirken og det lokale kirkeliv”, for-
tæller formanden for menighedsrådet 
i Sønder Brarup-Stenfeld, Christiane 
Christiansen.

Hun sætter sin lid til, at det nye ju-
lemarked bliver så velbesøgt og vel-
lykket, at det kan udvikle sig til en ny 
tradition første lørdag i advent.
”Ideen stammer faktisk fra den dan-
ske udlandskirke i Berlin, der har en 
meget aktiv menighed og som virkelig 
iværksætter en masse spændende 
tiltag og initiativer, som skaber liv og 
fællesskab omkring kirken. 
Via vores sognepræst Nikolaj Steen, 
der er en god ven af den danske præst 
i Berlin, Jens Frederik Olsen, har vi i 
det forgangne år fået tæt kontakt til 
menighedsrådet i Berlin og taget nogle 
af idéerne herfra med hjem. 
Blandt andet julemarkedet, som hvert 
år er stor begivenhed i Berlin. Nu for-
søger vi at gøre lidt af det samme her i 
Sønder Brarup-Stenfeld”, tilføjer Chri-
stiane Christiansen, biblioteksassistent 
ved A. P. Møller Skolen i Slesvig. 

Julemarkedet i Sønder Brarup finder 
sted lørdag 2. december mellem fra kl. 
11.00-19.00.

Ungdomsstævne i Læk
[KONTAKT] Blot få timer efter, at 
armsveden har lagt sig fra den store 
fælles juleafslutning,  som SdU Bord-
tennis har i støbeskeen i Læk lørdag 
den 9. december, bliver bordtennis-
bordene allerede dagen efter stillet op 

på ny. Søndag 10. december gennem-
fører SdU Bordtennis nemlig ét af de 
fire ungdomsstævner, som afvikles hen 
over vinteren i samarbejde med DGI i 
Vingsted. Ungdomsstævnet i Læk star-
ter kl. 10.00.

Gudstjenester
1. s. i advent, søndag den 03. dec. 2017, Luk. 4, 16 - 30

Aventoft Kirke, 10, Parbo
Egernførde, 10, Mønsted
FL Ansgar Kirke, 10, Kirkegaard
FL Helligåndskirken, 10, Ørsted
FL Sct. Hans, 18, dansk / tysk
FL Sct. Jørgen, 10, Egeris
FL Sporskifte, 10, Hougesen
Frederiksstad, 19, Vogel
Harreslev, 16, Böll
Holtenå, 12, Mønsted
Husum, 11, Vogel
Jaruplund kirke, 14, Treschow-Kühl, 
børnegudstjeneste
Kappel, 10, Korsgaard
Lyksborg, 10, Fønsbo
Læk, 10, Knudsen
Medelby Kirke, 16, Rønnow
Rendsborg, 14.30, Brask
Slv. Ansgar, 10, Olesen

Tønning, 11, Jørgensen
Valsbølhus, 10, Rønnow
Vesterland, 10.30, Hansen

Torsdag, den 30. nov. 2017
Lyksborg Kirke, 17, Fønsbo, Adventsfa-
miliegudstj.

Fredag, den 01. dec. 2017
Sct. Hans, 18, Dal, Spaghettigudstje-
neste

Lørdag, den 02. dec. 2017
Jørgensby Skolen, 14.30, Dal, Ad-
ventsandagt
Sdr. Brarup, 11, Steen

Mandag, den 04. dec. 2017
Husum, 9, Vogel, skolegudstjeneste

1.
SSF-distrikt Hanved/Langbjerg: Julefrokost i Langbjerg Forsamlingshus kl. 19
De danske foreninger og institutioner i Vanderup: Weihnachtsdorf Wanderup 1.-3.12.
SSW-distrikt Kiel Pris/Klaustorp og Holtenå: Opstillingsmøde i DRK-Begnungsstätte, Kiel/Schilksee kl. 18
SIF: Lottoaften i klubhuset kl. 19.30
SSF-distrikt Satrup/Havetoft: Adventshyggeaften i Hostrup forsamlingslokale kl. 17.30
2.
Helligåndskirkens menighed Flensborg: Orgelkoncert med Stephan Krueger i Helligåndskirken kl. 16
Det Lille Teater: Familieforestillingen ”Otto er et næsehorn” opføres i Hjemmet kl. 16
Torsdagskoret: Adventskoncert i Ansgar Kirke Flensborg kl. 16
Jaruplund Højskole: Lær dansk imens du tilbereder din aftensmad – julehygge med madlavning, juleværk-
sted og småkagebagning på højskolen kl. 14-19
Flensborg SSF-distrikt Nord: Adventsfest i Tønnsenhuset kl. 15
Flensborg SSF-distrikt Centrum-Duborg-Vest: Adventskaffe på Flensborghus kl. 14.30
Flensborg SSF-distrikt Sct. Jørgen/Mørvig: Lav din egen juledekoration i Adelby Kirkevej 34 kl. 10-14
Flensborg SSF-distrikt Skt. Hans: Adventshygge begyndende med gudstjeneste i Skt. Hans Kirke kl. 14.30 og 
adventshygge på Jørgensby-Skolen kl. 15.30
Flensborg SSF-distrikt Tarup: Adventsmarked ved Taruphus kl. 14-17
Sønderbrarup danske menighed: Julemarked ved kirken kl. 11-19
SSF-distrikt Slesvig: Julebasar på Slesvighus kl. 10-16
SSF-distrikt Mårkær: Adventsfest på Strukstrup Skole kl. 15
De danske foreninger i Sønderbrarup og menigheden: Julemarked i mødelokalet i kirken kl. 11-19
SSF-distrikt Skovby: Klippe-klistre eftermiddag for børn og juletræspyntning i forsamlingshuset kl. 14-17
3.
Torsdagskoret: Adventskoncert i Medelby Kirke kl. 16
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark samt menigheden: Adventsfest for hele familien begyndende 
med gudstjeneste i kirken kl. 14 og selve festen på Jaruplund Skole kl. 15 
SSF-distrikt Egernførde og Aktive Kvinder: Julebasar på Jes Kruse-Skolen kl. 12-17
SSF: Folketeatret opfører ”Til (ingen verdens) nytte” på Flensborg Teater kl. 20
SSF-distrikt Nybjernt: Adventsfest i forsamlingshuset kl. 15
SSF-distrikt Skovby: Adventsfest i Hærvejshuset kl. 15
4.
Helligåndskirkens menighed Flensborg: Adventskoncert med Helligåndskirkens kor i Helligåndskirken kl. 20
Flensborg SSF-distrikt Nord: Margretheklub i menighedshuset kl. 14
Flensborg SSF-distrikt Tarup: Håndarbejdsværksted i Taruphus kl. 19.30
Harreslev Ældreklub: Klubdag på skolen kl. 14.30
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark: Gabys læsekreds på skolen kl. 19.30
SSF-distrikt Eggebæk/Langsted: Julemøde i Langsted Forsamlingshus kl. 19.30
SSF-distrikt Skovlund-Valsbøl: Sysleaften i Skovlund Forsamlingshus kl. 17-19
SSF-distrikt Vanderup og Helligåndskirkens Kor: Adventskoncert i Helligåndskirken kl. 20
SSF-distrikt Moldened: Spilleaften i forsamlingshuset kl. 19
SSW-distrikt Slesvig by: Opstillingsmøde i den lille sal på Slesvighus kl. 19
5.
Dansk Erhvervsforening i Sydslesvig: Julefrokost på Hotel Hafen Flensborg kl. 18
Biffen Flensborg: Filmen ”Kongens valg” vises på Flensborghus kl. 19.30
Dansk Husflidskreds Sydslesvig: Julefrokost i Det Danske Hus kl. 18.30
Flensborg SSF-distrikt Nord: Juleafslutning Sejlklubben i Tønnsenhuset kl. 11
Flensborg SSW-distrikt Nord: Politisk aftensmad med distriktsformand Philipp Bohk i Tønnsenhuset kl. 17
SSF-distrikt Kobbermølle: Alsang på Holbøl Landbohjem kl. 18.30
SSF-distrikt Jaruplund-Veding og Sankelmark og menigheden: Vi synger advent og jul ind med Johan He-
rold i Jaruplund Kirke kl. 15-17
Lyksborg Kvindeforening: Julelotto på skolen kl. 15.30
Store Vi Kvindeforening: Hygge og snak i skolens forhal kl. 19.30
SSF-distrikt Rendsborg by: Julemandsjagt på Ejderskolen kl. 15.30
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset kl. 19-22
Aktive Kvinder Slesvig: Adventsfest i Ansgar Kirke kl. 19
6.
Dansk Centralbibliotek: Lillis julesalon med oplæsning ved Anders Molt Ipsen på Flensborg Bibliotek kl. 15
SSW Flensborg by: Opstillingsmøde på Flensborghus kl. 19
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
De danske foreninger i Skovlund: Bogbussen kommer
SSF-distrikt Sild: Aktiv Café i Kejtum
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
SSF-distrikt Slesvig Seniorklub: Spil med kaffebord i Ansgarsalen kl. 14
Slesvig Spejderorkester: Julekoncert i Pauluskirken kl. 19.30
7.
Det Lille Teater: Familieforestillingen ”Otto er et næsehorn” opføres i Hjemmet kl. 19.00
SSF Flensborg by: Adventsfest for de ældre på Flensborghus kl. 14.30
SSF: Børnejulekoncert med Sønderjyllands Symfoniorkester i Wikinghalle, Hanved kl. 19
SSF-distrikt Gettorp: Julehyggekomsammen i Landgasthof Arp, Bornstein kl. 18
Slesvighus-Biografen: Filmen ”Kongens valg” vises på Slesvighus kl. 19.30
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
SSF Gottorp amt: Slesvighus-Biografen viser filmen ”Kongens valg” i den lille sal på Slesvighus kl. 19.30
Torsdagsklubben Mårkær: Møde hos Gertrud Jochimsen kl. 15

Heer drååwe we üs: 3.
Friisk Foriining: Än saandi, di~3de~detämber am e klook 15.00~önj e Nordsee Akademie önj Leek leeftet 
ham et klüüs for e premiere foon “Et Hulk Kiirt Tubääg”.

Mindeudstilling på Mikkelberg 
om »Grænselandets kunstner«

Trods en masse benspænd og forskellige ydre omstændigheder forblev Sophie B. 
Jensens trofast og loyal overfor sin personlige drøm om at leve og virke som billed-
kunstner i sin hjemstavn. 

[KONTAKT]I forlængelse og tilknytning 
til den fine fotostat-udstilling med 
hovedværker af kunstmaler Sophie 
B. Jensen, som i hele denne måned 
kunne opleves på Flensborg Biblio-
tek på Nørregade i Flensborg, følger 
kunstcenter Mikkelberg i Hatsted nu 
op med regulær mindeudstilling til ære 
for den lokale billedkunstner, der er 
kendt som ’grænselandets kunstner’.
I anledning af ti-året for hendes død 
har Mikkelberg for nylig åbnet en ud-
stilling med et stort udvalg af vigtige 
originale værker, der bærer Sophie B. 
Jensens signatur og som til fulde doku-
menterer hendes urokkelige mål om 
at leve og virke som billedkunstner i 

hjemstavnen.
Kunstnerdrømmen blev gang på gang 
besværet af ydre omstændigheder, 
men den blev aldrig tabt af syne. 
Åbningsferniseringen i sidste uge 
indledtes af Erik Fredens, formand 
for SSF’s billedsamlingsudvalg, der 
supplerede ordene med en række 
power-point-billeder, der viste et 
repræsentativt udsnit af malerier fra 
de forskellige perioder af Sophie B. 
Jensens liv.
Ferniseringen skete for fulde huse. Det 
vil sige mellem 40 og 50 fremmødte.
Som maler og billedkunstner perso-
nificerer Sophie B. Jensen om nogen 
kunsten at reducere og forenkle de 

ydre sanseindtryk, så tingenes væsent-
ligste egenskaber får liv og nerve i de 
enkelte motiver, der er præget af en 
stram komposition og stærkt forenkle-
de former. 
Sammen med fotostat-udstillingen på 
bibliotek eksponerer den forestående 
mindeudstilling på Mikkelberg den 
enorme spændvidde og bredde, som 
kendetegner Sophie B. Jensens kunst-
neriske produktion.
Mindeudstillingen  - ”Sophie B. Jensen 
- En Kunstner i Grænselandet” - kan 
ses til og med søndag 11. februar 
2018.  Kun afbrudt af pause omkring 
jul og nytår fra 10. december til og 
med 9. januar.

[KONTAKT] I overmorgen, lørdag den 
2. december, tager Helligåndskirken 
i Flensborg hul på en række advents-
koncerter, der skal ’forkorte’ den lange 
ventetid frem mod jul med sød musik.
Fire gange frem mod jul vil kirkens 
organist, Stephan Krueger, tage plads 
ved orglet og fra gang til gang under-
holde med en række klassiske værker 
af en lille times varighed.

Han lægger ud i overmorgen, først-
kommende lørdag (2. december) 
med en koncert på godt en halv times 
tid, hvor der spilles værker af Rudolf 
Looks, Louis James Alfred Lefébu-
re-Wély og Niels O. Raasted. Koncer-
ten starter kl. 16.00.

De efterfølgende koncerter finder sted 
lørdag 9. december (med værker af 
Franz Turner, Simon Sechter og Nico-
laus Bruhns), lørdag den 16. december 
(med værker af Niels W. Gade, Johann 
Sebastian Bach og Georg Philipp 
Telemann) og endelig også lørdag 23. 
december, hvor Stephan Krueger på 
orglet får selskab af trompetisten Hans 
Köster. 

De to vil sammen spille uddrag af vær-
ker fra Johan Stanley, Georg Philipp 
Telemann og Michel-Ricard Delalan-
de. 

Også disse tre efterfølgende koncerter 
starter alle kl. 16.00, og der er gratis 
adgang. 

Lørdags-koncerter 
i adventstiden
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Julebasar i 
Frederikstad
[KONTAKT] I Frederikstad holdes årets 
første julehygge i morgen, fredag 1. 
december. Det sker i Paludanushuset 
fra kl. 9.00-16.00. Ved julemarkedet i 
forsamlingshuset for det danske min-
dretal i Frederikstad sælges juledeko-
rationer, som er fremstillet af eleverne 
på Hans-Helgesen-Skolens og rundt 
omkring i byens danske foreninger. 
Kl. 14.00 vil et stort kor af børneha-
ve-børn synge julesalmer, og alle frem-
mødte forkæle sig selv med kaffe, kage 
og hotdogs.   Vel mødt til julehygge i 
Paludanushuset.

Torsdagskoret 
finpudser formen 
[KONTAKT] I aften trimmes stemme-
båndene for allersidste gang, inden 
Torsdagskoret i Flensborg smækker 
dørene op til sine to planlagte advent-
skoncerter i Ansgar Kirke på lørdag (2. 
december) og dagen efter i Medelby 
Kirke.
Her til aften holder koret nemlig gene-
ralprøve - og det sker i kølvandet på 
en inspirerende øve-aften for et par 
uger siden, hvor koret øvede sammen 
med professionelle musikere, der kan 
deres kram: Mette Christensen på 
djembe, Carmen Breckau på klaver 
og solo-sanger Jens Christian Krau-
se. Så nu hr Torsdagskoret helt styr 
på sangen Navidad Nuestra (af Ariel 
Ramirez) og Marys Boychild (af Jester 
Hairston).  De er begge på repertoiret 
under de to forestående adventskon-
certer, som starter kl. 16.00. 

Julekoncert for de yngste med 
Sønderjyllands Symfoniorkester 
[KONTAKT] Der bliver i den grad lagt 
op til en festlig, farverig og en smule 
skør aften, når Sønderjyllands Symfo-
niorkester optræder med sine børneju-
lekoncerter i år. 
Koncerter, som denne gang kommer 
til Wikinghalle i Hanved. Det sker 
torsdag den 7. december, hvor afte-
nens festlige indslag bliver guidet af 
konferencier og solist Kalle Mathiesen, 
som nok er mest kendt for sin medvir-

ken i børne-TV fra Ramasjang og fra sit 
skægge enmands-orkester. 
Til dette års børnejulekoncerter med 
Sønderjyllands Symfoniorkester ak-
kompagneres han dog af et helt orke-
ster samme et nissekor fra Det Sønder-
jyske Sangcenter plus lokale børnekor. 
Alt sammen under ledelse af dirigent 
Christian Øland.
Der er tale om underholdning i bør-
nehøjde, når den sprælske TV-vært, 

musiker og forfatter fra Rødding går 
på scenen med Sønderjyllands Sym-
foniorkester. Og det bliver bestemt 
en både anderledes, utraditionel og 
fornøjelig julekoncert, hvor alt det 
klassiske får et ekstra pift for at glæde 
og underholde børnene.
Aftenens dirigent er den unge dansker 
Christian Øland, der allerede som 
18-årig blev optaget som elev i orke-
sterdirektion ved Sibelius Akademiet 
i Helsinki. Og som allerede året efter 
(i 2014) blev udnævnt til assisterende 
dirigent for det finske radio-symfoni-
orkester. 
Selv om intet er sikkert, når Kalle 
Matthiesen går på scenen, er det dog 
sikkert og vist, at det bliver en festlig 
og fornøjelig aften i børnehøjde.  Det 
musikalske set-up er i hvert fald sat 
til underholdning i et højt, festligt og 
småtosset gear.
Børnejulekoncerten I Wikinghalle i 
Hanved torsdag den 7. november star-
ter kl. 19.00.
Arrangør er Sydslesvigsk Forening 
(SSF).
Billetter sælges via hjemmesiden 
www.ssf-billetten.de (tlf. +49 461 144 
08 125), SSF’s sekretariater, sh:z Tick-
etcenter eller ved indgangen. 

Den unge danske supersolist Kalle Matthiesen er så til-
pas uforudsigelig og crazy, at han med garanti nok skal 
sørge for en suveræn og sjov aften, når Sønderjyllands 
Symfoniorkester giver en af dette års børnejulekoncer-
ter i Wikinghalle i Hanved om præcis en uge - torsdag 
7. december. 

Julehygge efter 
dansk forbillede 
[KONTAKT] ”Jul omkring kanalerne” 
står der på en lille røde brochure, som 
turistbureauet i Frederiksstad har sendt 
ud op mod denne weekends jule-fe-
stivitas.
Selv om bydelen ofte markedsfører 
sig selv som ’Hollænderbyen”, så er 
den faktisk meget opsat på også at 
markedsføre sig på dansk - og der sker 
også denne gang, hvor julebasaren i 
Paludanushuset fra fredag til søndag 
har fået en ganske pæn stor omtale.
Med til historien hører også, at museet 
i Frederiksstad på et tidspunkt udgav 
en lille fin folder med historien om 
bydelens danske mindretal. Folderen 
var ganske vist på tysk, men alligevel 
et signal om, at ’danskheden’  -  og nu 
også den danske julehygge - sætter sit 
præg på bybilledet. 

Teksten er på tysk, men budskabet er 
klart og entydigt: En markedsføring af 
’dansk jul’ de kommende dage i ’Hol-
lænderbyen’ Frederiksstad.

SSF HUSUM

Lørdagens julemarked i Husumhus var velbesøgt og fyldt med mange gode tilbud, 
som fik de fremmødte i julestemning.  SSF scorede i samme hug nogle nye med-
lemmer.

SSF scorede en sidegevinst 
ved julemarkedet i Husumhus
[KONTAKT] Som omtalt andetsteds 
i KONTAKT, scorede SSF og SSW 
små fyrre nye underskrifter under 
MSPI-indsamlingen ved lørdagens sto-
re julemarked i Husumhus. 
Men det er skam ikke den eneste 
gode nyhed fra de kanter. Under det 
velbesøgte julemarked benyttede flere 
fremmødte lejligheden til at melde sig 
ind i Sydslesvigsk Forening (SSF), der 
i hvert fald kan skrive to nye familier 

ind i sit medlemskartotek. Og måske 
et par stykker til…?
Julemarkedet i Husumhus havde man-
ge gode tilbud. Der blev solgt juleknas 
og julepynt og de mange besøgende 
kunne naturligvis også forkæle sig selv 
med hotdogs, lune æbleskiver, bagte 
æbler og æblepunch plus kaffe og ka-
ge. Dolas Dukketeater og Arno Prost 
forvandlede biblioteket til et underhol-
dende eldorado for de yngste. 

SSF’s kunstskat er 
kommet i nye rammer 
[KONTAKT] Efter flere årtiers ophold 
i lidt for trange og ydmyge rammer i 
et lille depotrum på Flensborghus er 
Sydslesvigsk Forenings store samling af 
malerier og kunstværker nu kommet i 
nye og mere passende rammer.
Efter samråd med generalsekretær 
Jens A. Christiansen har SSF’s billed-
samlingsudvalg for nylig overført hele 
samlingen til et betydeligt større kunst-
kammer i det gamle Husumhus, der 
oprindeligt fungerede som hotel og 
som i dag huser SSF’s amtssekretariat 
for Husum Amt.
Godt hjulpet på vej af en håndfuld ny-
indkøbte reoler og nogle metalskinner 
i loftet er kunstsamlingen for få uger 
siden blevet opmagasineret i et par af 
de gamle hotelværelser på første sal, 
hvor dørene stadig har de oprindelige 
værelsesnumre i metal på ydersiden.
”Kunstsamlingen har fået plads i et 
stort lokale på mellem 40-50 kvadrat-
meter, der førhen bestod af værelser-
ne 2, 3 og 4.  Og det er altså ikke luk-
sus-suiten, vi snakker om. Men lokalet 
er mere rummeligt og mere velegnet 
til opbevaring af vores kunstsamling 
end det tidligere depot på Flensborg-
hus, fortæller Erik Fredens. Han er for-
mand for SSF’s billedsamlingsudvalg, 
der længe har været på udkig efter et 
nyt ’kunstkammer’, hvor de mange 

billeder og malerier kunne komme lidt 
bedre til deres ret og blive præsenteret 
langt bedre end hidtil.
”Blandt andet fordi, at billederne nu 
opbevares i et depot med vinduer, 
hvor de kan ses og opleves i dagslys af 
de skoler og institutioner, som vi fort-
sat gerne vil udlåne kunstværkerne ud 
til”, påpeger Erik Fredens. 
Sammen med Holger Elbert, teknisk 
medarbejder på Flensborg, og grafiker 
Lisbeth Kochanski fra Copy & Layout-
afdelingen, smøgede han selv ærmer-
ne op og gav en kyndig hånd med, da 
de mange billeder og malerier holdt 
flyttedag tidligere i november.
Sidstnævnte Lisbeth Kochanski, som 
indtil nu har været depotbestyrer og 
daglig kontaktperson for kunstsam-
lingen, har i forbindelse med det nye 
’kunstkammer’ i Husum overdraget 
denne funktion til kontorassistent Ma-
nuela Degen ved SSFs amtssekretariat 
på Husumhus. 
Manuel Degen har allerede fået nøg-
lerne til det nye kunstdepot og hun 
kan fremover kontaktes i sin arbejdstid 
af de skoler og institutioner, som vil 
låne og udstille SSFS’ mange billeder 
og kunstværker.
Manuela Degen kan kontaktes på tlf:  
Tlf. +49 (0) 4841 2612 eller mail:  
manuela@syfo.de

Manuela Degen (t.h.), kontorassistent ved SSF’s amtssekretariat på Husumhus, er 
fremover den daglige kontaktperson og depotbestyrer for SSF’s kunstsamling. Her 
sammen med billedsamlingsudvalgets formand, Erik Fredens. (Foto: SSF)

En perle af en julegave 
til alle jazz-elskere 
[KONTAKT] ”Jesper Bodilsens ‘SANTA 
CLAUS IS COMING TO TOWN’ feat. 
Mads Mathias.”
Sådan lyder på den musikalske jule-
gave, som SSF’s Kulturudvalg disker 
op med fredag aften i næste uge på 
Flensborghus - årets sidste i rækken af 
Jazz-på-Flensborghus-arrangementer.
Sammen med SdU præsenterer SSF 
denne gang Jesper Bodilsen, en af 
Danmarks mest international turneren-
de musiker med masser af koncerter 
over hele verden på CV’et. Plus et hav 
af udgivelser bag sig. 
Han har gennem sin karriere spillet 
med flere store jazzartister på festiva-
ler og i koncertsale. Som for eksempel 
Berliner Philharmonie med Stefano 
Bollani og Berliner Philharmoniker.
I julen 2016 udkom det meget anmel-
derroste album ’Santa Claus Is Coming 
To Town’, hvor Jesper Bodilsen har 

arrangeret julemelodier fra Danmark, 
Italien og Amerika og indspillet melo-
dierne sammen med et fantastisk hold 
af musikere.
»Et lille mesterværk« og »Årets bedste 
juleudgivelse« lyder bare et par af de 
anmelderroser, som albummet fik 
med på vejen for cirka ét års tid siden. 
I den kommende måned er Jesper Bo-
dilsen og hans musikalske lege-kam-
merater på turné i Italien, Tyskland 
og Danmark, hvor de spiller julen ind 
med musikken fra albummet. 
Fredag 8. december går det løs i Flens-
borghus.  Koncerten starter kl. 20.00.  

Billetter: ssf-billetten.de, +49 461-
14408125, SSFs sekretariater, Aktivi-
tetshuset, sh:z Ticketcenter, Nikolaistr. 
7 FL eller ved indgangen
Arrangør: Sydslesvigsk Forening & Syd-
slesvigs danske Ungdomsforeninger

Den ombejlede og omrejsende danske jazz-musiker Jesper Bodilsen kan opleves 
på Flensborghus fredag aften i næste uge. Han får følgeskab af de selvsamme 
musikere, som var med til at indspille sidste års roste julealbum ”Santa Claus is 
Coming to Town”.



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

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

Fredag
08.12.2017 • 20:00
Flensborghus
Flensborg

Torsdag
07.12.2017 • 19:00

Søndag
03.12.2017 • 20:00
Stadttheater
Flensborg

Til (ingen verdens) nytte

 Tirsdag
12.12.2017 • 14:30
Flensborghus
Flensborg

 Torsdag
14.12.2017 • 19:30
Flensborghus
Flensborg

 Lørdag
13.01.2018 • 20:00
Stadttheater
Flensborg

Julekoncert med
Mark & Christoffer Piraterne fra Penzance

Børnejulekoncert Jesper Bodilsen Kvintet
feat. Mads Mathias

Julekoncert med
Svøbsk, Lunau & Sund

i Sydslesvig  2017/2018
Arrangementer

Wikinghalle
Hanved

PÅ FLENSBORGHUS

Foto: G. Thai

Jesper Bodilsen (bas) 
Mads Mathias (vokal)
Peter Rosendal (piano)
Regin Fuhlendorf (guitar)
Claus Waidtløw (saxofon)
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Julebasar i 
Ejderhuset 
[KONTAKT] Med boder og salg af jule-
træer til super-rabat-pris for alle med-
lemmer af Sydslesvigsk Forening invite-
rer SSF i Rendsborg by nu til julebasar i 
Ejderhuset i Bydelsdorf.
Det sker lørdag den 9. december mel-
lem kl. 11.00-16.00.
Distriktsbestyrelsen opfordrer alle med-
lemmer - og naturligvis også alle andre 
- til at bakke op om julebasaren, hvor 
der vil være en masse godt at byde for 
både børn og voksne.  Mange boder 
med forskellige tilbud. Gløgg en mass 
og et veldækket kaffebord med et stort 
udvalg af hjemmebagte kager.  Børne-
ne kan selve bage deres egne snobrød, 
blive sminket, høre julehistorie og klip-
pe/klistre deres egen julepynt i Ejder-
huset.  Mød op og kom i julestemning. 

LØRDAG  9. december 2017 FRA kl. 12-16

SSF Rendsborg by inviterer igen til

med boder og juletræssalg til en super-rabat-pris for SSF-medlemmer!

Kom og nyd bodernes tilbud med en gløgg eller hyg dig 
ved vores kaffebord som byder på et stort 
udvalg af hjemmebagte kager.

Der bliver tilbudt forskellige aktiviteter
for børn. 

Layout: Sydslesvigsk Forening e.V., Dansk Generalsekretariat Flensborg • www.syfo.de

Vi glæder os til at se dig!

Med julehilsner fra 
Bestyrelsen

Julebasar  
i Ejderhuset 
Brandtstr. 29, Büdelsdorf

Lyspigerne 
synger atter på
Flensborghus
[KONTAKT] Det er igen i år lykkedes 
SSF Centrum-Duborg-Vest at engagere 
sangkoret Lyspigerne fra Duborg-Sko-
len. 
Lyspigerne skal stå for den musikalske 
del af underholdningen, når distriktet 
inviterer alle sine medlemmer til ad-
ventskaffe på Flensborghus. 
Det sker i den store sal i overmorgen - 
lørdag 2. december kl. 14.30. 
Adventskaffen koster tre euro for 
medlemmer. Fire euro for øvrige gæ-
ster. Forhåndstilmelding ved Susanne 
Schliessl på by-sekretariatet (tlf. 0461-
144408126) senest fredag 1. december.

Traditionel 
dansk julebasar 
på Slesvighus 
[KONTAKT] SSF Slesvigs traditionelle 
julebasar på Slesvighus afvikles denne 
gang i overmorgen, lørdag den 2. de-
cember mellem kl. 10.00-16.00.
Under julebasaren sælges alt fra jule-
dekorationer, julenisser, håndarbejde, 
strik, rensdyr, træ-arbejde, slik, marme-
lade, hjemmelavet snaps, smykker og 
julepynt og hvad man ellers sådan går 
og ønsker sig her i december måned. 
I samtlige timer lægges der tillige op til 
julehygge i cafeteriet med hjemmebagt 
kage og pølser og der vil være rig mu-
lighed for at få sig en god julesnak hen 
over bordet. 
På forskellige tidspunkter hen over 
dagen vil forskellige aktører sørge for 
musikalsk underholdning, og Slesvig 
Spejdergruppe er med om bord for at 
tjene penge til en god gerning. Det kan 
heller ikke afvises, at julemanden kig-
ger forbi med sin godtepose.
SSF Slesvig opfordrer alle interesserede 
- medlemmer såvel som ikke-medlem-
mer - til at kigge forbi den første lørdag 
i december måned. 

Minority-underskrifter 
i motorvejs-tempo
[KONTAKT] Små 500 underskrifter i 
løbet af blot tre timer.
Ja, sådan lyder den foreløbige optæl-
ling af de mange underskrifter til fordel 
for borgerinitiativet Minority Safepack 
Initiative (MSPI), som det lykkedes 
Sydslesvigsk Forening og SSW at 
samle ind under lørdagens massive 
gade-kampagne i Flensborg, Slesvig, 
Husum og Egernførde.
Og dermed kom opbakningen til Mi-
nority Safepack-borgerinitiativet for 
en stund - og for første gang, siden 
underskriftindsamlingen blev iværksat 
i foråret - op i motorvejs-tempo.  Et 
pænt stykke over 100 i timen. 
Godt hjulpet af diverse frivillige 
hjælpere blev der lørdag formiddag 
iværksat en offentlig indsamling af un-
derskrifter på en række centrale steder 

i de fire byer suppleret med lokale 
spot-indsamlinger ved Julemarkedet i 
Husumhus, ved jazz-koncerten med 
Marilyn Mazur i Medborgerhuset i 
Egernførde fredag aften,  ved jule-
markedet i Askfelt Forsamlingshus 
lørdag og Vestermølle skole. Minus 
indsamlingstallet fra sidstnævnte skole, 
som endnu ikke foreligger, lander det 
samlede udbytte af lørdagens indsats 
på cirka 500 underskrifter: 

Flensborg - ca. 200 underskrifter.
Husum, Torvet - 50 underskrifter (+ 
39 ved Husumhus).
Egernførde by - 98 underskrifter (+ 
20 ved julebasar, Askfelt) og (+ 25 fra 
jazzkoncert, Medborgerhuset, fredag).
Slesvig - 55 underskrifter 

Nyt storstævne 
i Tønder for 
børn og unge 
badmintonspillere
[KONTAKT] Igen i år optræder SdU 
(Sydslesvigs danske Ungdomsforenin-
ger) som med-arrangør af det såkald-
te ”Tønderstævne” - der er det helt 
årlige stævne for børn og unge lige 
ovre på den anden side af grænsen.
Det afvikles denne gang i weeken-
den 6.-7. januar og stævnet tiltræk-
ker også denne gang flere hundrede 
spillere fra Danmark og - vanen 
tro - også ganske mange spillere fra 
Sydslesvig.
Som medarrangør af Tønderstævnet 
stiller SdU også med adskillige frivilli-
ge hjælpere og dommere, der sørger 
for, at de mange kampe bliver afvik-
let og gennemført i god ro og orden.
Deltagerne overnatter på de om-
kringliggende skoler i Tønder, og 
lørdag aften vil der være masser af 
muligheder for at lave sjov og ballade 
med andre aktiviteter end med fjer-
bolden og ketcheren.
Der spilles i samtlige børne- og ung-
domsrækker fra U9 til og med U19, 
der kan tilmelde sig i single, double 
og mixed-double.  
Deltagergebyret er 40 euro, der om-
fatter startpris og forplejning. 
Tilmelding sker via hjemmesiden 
www.badmintonpeople.dk (senest 
7. december 2017) eller ved direkte 
kontakt til SdU (mail. christel@sdu.
de). 

Til (Ingen Verdens) Nytte på Stadttheater
[KONTAKT] Virkeligheden er nogle 
gange ikke så munter at være i. 
Sådan er det også for Berit, der har 
rundet de 60 år og som er medarbej-
der hos DSB. 
Hun har været igennem en del om-
struktureringer, men Berit er ikke læn-
gere så omstillingsparat. 
Til gengæld er hun en rar kvinde, der 
tager sig godt af sin overbo, pensioni-
sten Svend. 
Og så er der karrieremanden Lars, der 
pligtskyldigt besøger faren, Svend, selv 

om han er ved at knække halsen på 
for meget arbejde.
Et drama om en basal, menneskelig 
drivkraft: Behovet for at være til nytte 
i samfundet. 
Men hvad skal man stille op med det, 
når almindelig medmenneskelighed er 
i lav kurs, og man risikerer at få skudt 
bagtanker i skoene?
Sådan lyder oplægget til det teater-
stykke - Til (ingen verdens) Nytte, som 
Folketeatret fra Danmark opfører på 
Stadttheater i Flensborg førstkommen-

de søndag aften kl. 20.00.
Medvirkende: Pia Rosenbaum, Jacob 
Lohmann, Lisbeth Wulff og Finn Niel-
sen

Arrangør: Sydslesvigsk Forening

Billetter: ssf-billetten.de, +49 461 
14408 125, SSFs sekretariater, Aktivi-
tetshuset, sh:z Ticketcenter, Nikolaistr. 
7 FL og ved indgangen

Allestedsnærværende Wilma Nissen (t.h) fra Flensborg, der netop er blevet beæret 
med Sydslesvigprisen 2017, trak naturligvis også i arbejdstøjet i den gode sags tje-
neste.  Hendes tre frivillige timer på gågaden i Flensborg gav mange af de små 200 
underskrifter, der blev samlet ind i Flensborg.

Christian Dirschauer fra SSW var også en af de mange frivillige, der gjorde sit til, at 
yderligere 500 underskrifter nu er kommet i hus til fordel for MSPI-initiativet.

Et stærkt hold på torvet i Egernførde sørgede for, at små 100 nye underskrifter nu 
er sikret. Plus yderligere 20 underskrifter fra en spot-indsamling ved julebasaren i 
Askfelt Forsamlingshus.

I Husum var SSF’s 
amtsformand, Jörn Fis-
cher (t.h), trukket i den 

gule Minority-vest for 
at skaffe lokale under-
skrifter. 50 i alt på tre 
timer. Plus 39 fra jule-
markedet i Husumhus.
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Liller Meyer-Helm 
udstiller på Aktivitetshuset 
[KONTAKT] På næsten samme tid er 
den herboende danske billedkunstner 
Liller Meyer-Helm kommer på plakaten 
hos to kreative udstillingssteder, der 
sværmer for at eksponere den gode 
lokale kunst. 
For et par uger siden holdt Aktivitetshu-
set på Nørregade i Flensborg fernisering 
på udstillingen ’Landskaber i akvarel og 
akryl”, der præsenterer en lang række 
motiver af himmel og hav, landskaber 
og diverse forskellige seværdigheder, 
som Liller Meyer-Helm har indfanget og 

foreviget på sine lærreder under en tre 
år lang sejltur gennem Europa for nogle 
år siden.  
De udstillede billeder i Aktivitetshuset 
stammer primært fra Donaulandene, 
Tyrkiet, Grækenland, Italien og Frank-
rig.
Udstillingen kan ses helt frem til årets 
sidste dag - søndag den 31. december.
Blot få dage senere åbnede Weinkontor 
i Walzenmühle også en udstilling med 
værker og malerier med Lille Meyer-
Helms signatur i nederste højre hjørne.   

Denne udstilling heder ”Inspirationer 
fra Island”.
Liller Meyer-Helm er oprindeligt ud-
dannet som keramiker fra Det Jyske 
Kunstakademi i Aarhus og The Central 
School og Art and Design i London.  
Hun er specialist i den japanske ra-
ku-teknik og har i årenes løb deltaget 
i talrige censurerede udstillinger både 
her til lands og i udlandet. 
Blandt andet i Japan, hvor hun vandt 
førsteprisen i en europæiske konkur-
rence, der indebar et tre måneder langt 
ophold på et internationalt værksted i 
Japan og, hvor hun endte med tre af-
sluttende udstillinger i Tokyo. 
Da hun for cirka tolv år siden rykke-
de teltpælene op for at slå sig ned i 
Flensborg, skiftede hun lertøjet ud med 
pensler, lærreder og farver. 
Hendes foretrukne teknikker er akvarel 
og akryl, som altså nu kan opleves og 
studeres nærmere på Weinkontor i 
Walzenmühle og i Aktivitetshuset på 
Nørregade i Flensborg. 

Ansigter og portrætter hører også til blandt Liller Meyer-Helms foretrukne motiver. 
De udstillede værker består primært af 
naturmotiver, landskaber samt himmel 
og hav, som Liller Meyer-Helm har ind-
fanget og foreviget under en tre år lang 
sejltur gennem Europa.

Oprindeligt uddannet keramiker med 
speciale i den særlige japanske ra-
ku-teknik, Liller Meyer-Helm, udstiller 
et fornemt udvalgt af sine akrylbilleder 
og akvarelmalerier på Aktivitetshuset i 
Flensborg.

SSF må 
aflyse 
koncert
[KONTAKT] Koncert-arrangementet 
”After Work” med den underfundige 
nordjyske musiker og sangskriver Per 
Worm, som ellers var på plakaten her 
til aften på Flensborghus, er i sidste 
øjeblik blevet aflyst på grund af for få 
solgte billetter. 
Allerede solgte og bestilte billetter kan 
naturligvis returneres.

Julebasar i Egernførde
[KONTAKT] Søndag den 3. december, 
første søndag i advent, går SSF i Egern-
førde for alvor i julestemning.  I samar-
bejde med Aktive Kvinder forvandler 
distriktsbestyrelsen Jes Kruse Skolens 
idrætshal til et veritabelt julemarked, 
der vil emme af gran og lys, dam-
pende varm gløgg og hjemmelavede 
vafler.
Vaskeægte julehygge af den gode 

gammeldags slags med tombola, Lu-
ciaoptog, underholdning og en om-
vandrende julemand, der har godter 
i sækken og andre overraskelser i ær-
met til børnene.
I julebasaren, som gennemføres fra kl. 
12.00-17.00, vil der også være masser 
af mulighed for at købe hjemmelavet 
håndarbejde og andet nips til julen. 
Vel mødt! 

Gregers Nissen – ein  
Fahrradpionier aus Nordfriesland 
[KONTAKT] Der aus Nordfriesland 
stammende Fahrradpionier Gregers 
Nissen steht im Mittelpunkt eines Vor-
tragsnachmittags im Nordfriisk Instituut 
in Bredstedt. 
Die beiden Historiker Dr. Lars Amen-
da und Oliver Leibbrand, M. A., 
stellen Nissens Leben und Werk im 
Rahmen einer öffentlichen Tagung der 
Arbeitsgruppe Geschichte am Freitag, 
1. Dezember 2017, um 15 Uhr im In-
stitut in Bredstedt vor. 
Soeben ist die erste umfangreiche Bio-
grafie über Gregers Nissen erschienen, 
verfasst von Amenda und Leibbrand in 
der von Professor Dr. Thomas Steen-

sen herausgegebenen Instituts-Reihe 
„Nordfriesische Lebensläufe“. 
Des Weiteren gibt Dr. Christian M. 
Sörensen nach langjähriger Tätigkeit 
den Vorsitz der AG Geschichte ab. 
Dafür soll er mit herzlichem Dank 
verabschiedet werden. Alle Inte-
ressierten sind herzlich eingeladen. 
Um Anmeldung wird gebeten: Tel. 
04671/60120, E-Mail: info@nordfrii-
skinstituut.de.

Gregers Nissen machte das Radfahren 
schon vor über 100 Jahren populär.
(Foto: Familienarchiv Nissen)

Nye intensive sprog-
kurser i dansk i Holtenå
[KONTAKT] Med sin næstformand, 
Mette Salomo, som den helt store 
ildsjæl har bestyrelsen for SSF’s distrikt 
i Holtenå flere gange haft stor succes 
med at udbyde og tilrettelægge diverse 
sprogkurser i dansk. 
Kurser, der giver deltagerne fuld valuta 
for pengene, så de lynhurtigt og sær-
deles effektivt øger deres færdigheder 
i at kommunikere, samtale og begå sig 
på dansk.
Og det er ikke mindst Mette Salomos 
fortjeneste.  
Efter et langt arbejdsliv som lærer på 
Jes Kruse Egernførde benyttede hun 
for en håndfuld år siden muligheden 
for at gå på pension, så hun kunne 
hellige sig ’bi-jobbet’ som lokal vok-
senunderviser i dansk.
I samarbejde med en anden lokal un-
derviser har hun om nogen sørget for, 

at hele distriktsbestyrelsen - plus en 
hulens masse andre medlemmer af det 
danske mindretal i netop det hjørne 
af Sydslesvig - klarer sig bedre end de 
fleste, når det mentale taletids-kort 
skifter til dansk. 
Og nu er hun på spil igen.
Fra starten af 2018 er SSF distrikt Hol-
tenå klar med to nye intensivkurser i 
dansk, der begge er officielt godkendt 
og anerkendt som Bildungsurlaub.
Det gælder både for et nyt intensivt 
kursus i Begynder-dansk i uge 3 (fra 
mandag 15. - fredag 19. januar) og et 
efterfølgende Fortsætter-kursus i uge 9 
(mandag 26. februar - 3. marts). 
Yderligere oplysning og tilmeldings-
vilkår for begge kurser fås hos Mette 
Salomo (tlf. 0431-323708) eller (mail: 
mettesalomo@aol.com).

Bjerge af tøj
[KONTAKT]Hans Meng-Skolen - alias 
Vesterland-Kejtum danske Skole på 
Sild - koblede sig på børnehavens år-
lige tøjmarked, og begge institutioners 
samarbejdsråd inviterede i fredags til 
”late night shopping” fra kl. 17.00 i 
skolens gymnastiksal. 
Salget fortsatte om lørdagen, mens det 
endnu var lyst.
Rigtig mange havde bedt om et salgs-
nummer og 50 afleverede tøj, sko og 
legetøj – og det i hobevis. 
Der blev dog også plads til servering af 
kaffe og kager i et lille hjørne af salen. 

Alle sælgere var blevet bedt om at af-
levere en kage til cafeen.
Selv om alt foregik på frivillig basis, 
havde mange forældre og medarbej-
dere meldt sig til et par timers indsats 
i små teams til enten at stå i cafeen, 
kassere og notere, lægge tøj sammen 
eller holde orden i tøjbunkerne. Man-
ge af dem var også med til opbygning 
og oprydning.
Overskuddet fra de to dages tøjmar-
ked bliver delt og går til forskellige 
tiltag i de to institutioner. - Der bliver 
sikkert også et fælles tøjmarked næste 
år, men nok ikke så tæt på jul og ad-
vent, udtaler en af tovholderne.

Noget til alle aldre og til den lille pengepung.

Hvem skal 
opstilles i Kiel? Opstillingsmøde 

i Flensborg[KONTAKT] SSW’s distriktsbestyrelse 
i Kiel Pris/Klaustorp og Holtenå ind-
kalder i morgen aften, fredag den 1. 
december, alle sine medlemmer til 
opstillingsmøde DRK-Begegnungsstätte 
på adressen Langenfelde 123 i byde-
len Schilksee i Kiel.
På opstillingsmødet, der er åben for 
samtlige medlemmer i de to distrikter 
bosat i Kiel, er der mulighed for at 
foreslå, opstille og vælge de kandida-
ter, som skal repræsentere Sydslesvigsk 
Vælgerforening under det kommende 
kommunalvalg 6. maj næste år. 
Alle medlemmer har både tale- og 
stemmeret på opstillingsmødet og kan 
på den måde gøre deres indflydelse 
gældende.  
NB: Vigtigt at medbringe pas eller 
anden personlig legitimation, som kan 
forventes at skulle vises ved døren. 
Opstillingsmødet starter kl. 18.00. 

[KONTAKT] SSW Flensborg by er også 
trukket i arbejdstøjet forud for næste 
forårs kommunalvalg, og nu er det tid 
til at finde de lokale SSW-kandidater, 
som skal bejle til pladserne i byrådet i 
Flensborg.  
Opstillingsmødet for kandidaterne i 
Flensborg by finder sted på i den store 
sal på Flensborghus onsdag 6. decem-
ber med start kl. 19.00. 
Alle medlemmer af SSW i Flensborg 
by har både taleret og stemmeret 
under opstillingsmødet, hvor SSW’s 
næstformand, Christian Dirschauer 
også vil få ordet.  Der skal både opstil-
les og vælges listekandidater og valg-
kreds-kandidater.  Distriktsbestyrelsen 
opfordrer alle sine medlemmer til at 
møde for at gøre deres indflydelse 
gældende. 

SSW 
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