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ktiske oplysninger

Christianslystmødet

slystmødet finder sted på kursuscentret Christied Sønderbrarup. Adressen er:

De fleste mennesker vil formentlig forbinde religion med
fred, da netop fred er et betydeligt tema i alle de store
verdensreligioner. Og hvor det ofte lykkes at holde fred
indadtil, er det mere kompliceret udadtil, ikke mindst i
områder eller situationer hvor to religioner mødes ansigt
til ansigt.

2018

slyst
24392 Süderbrarup
1 92 229

PR. PERSON)
ng og overnatning på dobbeltværelse .... € 70,ng og overnatning på enkeltværelse ...... € 80,e fredag, inkl. middag .......................€ 30,e lørdag, inkl. frokost........................€ 34,e i enkeltforedrag ............................. € 10,engetøj ............................................ € 10,u ikke at leje sengetøj og håndklæde, skal du
bringe det nødvendige)

ING
g sker ved at udfylde og sende tilmeldingsblanHenriette Gosvig Knudsen, Osterstr. 5, 25917
kan også maile oplysningerne eller en skanning
fyldte blanket til knudsen@kirken.de.

G
for kursus, overnatning osv. overføres ved tilTilmeldingen er først gyldig når din indberegistreret. Send betalingen med tydelig annavn(e) til:

hristianslystmoede

2018

Det har medført større og mindre konflikter verden
rundt, og flere af dem har efterladt tydelige spor tværs
over både Europa og Mellemøsten. Derfor vil vi på på
dette års Christianslystmøde se nærmere på nogle af de
konflikter som er opstået og på personer som var involveret. Vi spænder vidt denne gang, både i tid og geografi, og vi skal bl.a. over Armenien, Betlehem, Syrien
og store dele af Europa på vejen gennem dette års emne.
Vi vil også se på den generelle sikkerhedssituation i en
verden hvor fred ikke er noget man kan tage for givet.
Hvilke faktorer har ført os til der hvor vi er nu, og hvordan kan vi forvente at situationen vil udvikle sig i de
kommende år?
Foredragsholderne er af vanlig høj standard, og maden
på dette års møde vil bære præg af et af de lande som vi
møder undervejs, nemlig Palæstina.

: Medlemmer af en dansk menighed i Sydslesvig
om tilskud til mødedeltagelse hos eget menigDette bør ske inden mødet afholdes.

2018
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RELIGIØSE
KONFLIKTER

UGENS OVERSKRIFTER

Der vil være tre spændende oplæg, og efter hvert vil der
være mulighed for spørgsmål og diskussion. Undervejs
i programmet er der også indlagt pauser hvor man kan
udveksle erfaringer eller lære nye mennesker at kende.

66 2175 0000 0164 4537 06

ADE21NOS

Christianslystmødet

på tværs af tid og sted

Christianslyst-mødet 2018 - for alle med interesse
for kultur og kristendom

Villy Søvndal i Harreslev

ERE OPLYSNINGER kan fås hos Christianslystmedlemmer, Henriette Gosvig Knudsen, tlf.
43, Jacob Ørsted, tlf. 0461 56446, og Ruben
lf. 04631 7179.

2. - 3. marts 2018

Kursuscentret Christianslyst
Danmarks tidligere
udenrigsminister kommer til
Sydslesvig for at fortælle om sin nye bog "Med
håbet som drivkraft". Hans budskab: Trods alle
Christianslystmødet problemer kan verdens udvikling ende positivt.
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Læs mere på KONTAKT side 3

Religiøs konflikt på Christianslyst
De danske menigheder i Sydslesvig inviterer
atter til et spændende "Christianslystmøde", hvor
der sættes fokus på religiøse konflikter i Mellemøsten og de næste årtiers sikkerhedspolitik.
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RELIGIØSE
KONFLIKTER
på tværs af tid og sted

Fastelavn på biblioteket
Vi du tyvstarte fastlavns-festlighederne sammen
med dine børn? Børnebiblioteket byder til fest,
tøndeslagning, musik og tryllekunst for børn og
voksne på fredag i Flensborg.

Læs mere på KONTAKT side 5
2. - 3. marts 2018
Kursuscentret Christianslyst

Om otte uger udløber fristen for "Minority
Safepack", vores europæiske borgerinitiativ for
mindretalsrettigheder i EU. Det handler atter
om 100 % ligestilling for mindretal.
Mindretallene har udfordret EU-kommissionen, som ikke lægger så stor vægt på vores
rettigheder. Så lad os vise dem, at vi er mange
og stærke.

Har du allerede spurgt...?
Din bedste veninde
Din mand
Din kone
Din kæreste
Dine voksne børn
Din mor
Din far
Din svigermor
Din svigerfar
Din svigerinde
Din svoger
Din kusine
Din fætter
Din bedstemor
Din bedstefar
Dine børnebørn
Din hemmelige elsker
Din studiekammerat
Din kollega
Din chef
Din ven

Din nabo
Din yndlingsfjende
Din frisør
Din bilmekaniker
Dine stambordsvenner
Dine gildebrødre
Din bagerjomfru
Din sportskammerat
Din yogalærer
Din dansepartner
Din psykoterapeut
Din hundetræner
Din præst
Dine bandmedlemmer
Din borgmester
Dine kunder
Dine spejdervenner
Din fodplejerske
Din gartner
Dig selv, hvad du
kan gøre?

Vi samler underskrifter for en god sag, som
rigtig mange kan støtte, når man spørger dem.

Hver enkelt underskrift tæller!

Kirsten Futtrup, Raimer Porsch og Gitte Hougaard Werner har netop afleveret det første udvalg af sange til den ny sangbog.

Ny dansk sangbog for Sydslesvig
er på vej - og alle kan bidrage
Et lille udvalg i SSF har arbejdet på en tidssvarende
sangbog for Sydslesvig. Resultatet blev fremlagt på foreningens hovedstyrelsesseminar i weekenden og lægges nu ud på SSFs hjemmeside i februar, for at alle kan
komme med tilskyndelser.
FLENSBORG. Fællessang er i høj
grad med til at formidle dansk sprog
og kultur i mindretallet. Derfor synges der meget og gerne. Når der
rundt omkring i Sydslesvig til arrangementer og møder gribes til sangbogen for at synge en sang, så er det
som regel en af højskolesangbogens
mange versioner eller SSFs lyseblå
sanghæfte, der bruges. I december
benyttes også Sprogforeningens "lille
røde" med julesange.
Men SSFs sangbog for Sydslesvig er
kommet op i årene, og stadigt hyppigere bruges fotokopier for at synge
aktuelle og nyere sange, der ikke er
med i den lyseblå fra 1995. Derfor
har et lille udvalg med SSF-næstformand Gitte Hougaard Werner,
forretningsudvalgsmedlem Kirsten
Futtrup og Rainer Porsch arbejdet
med en aktualisering.
Resultatet er en revideret SSF-sangbog, der indeholder traditionelle og
nye danske sange, salmer og viser og
samtidig også omfatter mindretallets
egne sange om Sydslesvig. Udvalget
har optaget 67 nye sange og taget
27 ud. Blandt de nye sange er Kim
Larsens ikke helt så nye hit "Joanna",
som ikke kom med i 1995. Andre er
"Danskerne findes i mange modeller", "Du kom med alt det, der var
dig", "Guds kærlighed", "Livstræet",
"Man må trække en grænse" og "Æbler lyser rødt på træernes grene". Ialt
består sanglisten til den ny bog, der
skal blive mørkeblå, aktuelt af 133
sange.

Holde trit med udviklingen
"Denne sangbog skal være med til at
fremme sanglysten i alle generationer med et godt, moderne repertoire. Hvis vi vil bibeholde sangkulturen
og holde trit med udviklingen i
Danmark, så må vi aktualisere vores
sangskat. Der gør vi i det daglige
med masser af ekstra sangark. Men
vore sangbøger mangler tankegodset fra i dag, både fra Danmark
og fra mindretallet selv. Her er
en sangbog, der også indeholder
vore egne sange, som er med til
at skabe identitet og tilhørsforhold
og lette tilgangen til den danske
sangskat," siger Gitte Hougaard
Werner,

Det kommer selvfølgelig an på, hvor
mange forslag der kommer. Vores
ambition er jo ikke at lave en ny tyk
kopi af højskolesangbogen, men en
frisk, lille og let sangbog, der er let at
håndtere og transportere," siger Gitte
Hougaard Werner.

Mere brugervenlig
Udvalget har kigget på, hvordan
man kan gøre sangbogen mere
brugervenlig, f.eks. hvilken toneart der egner sig bedst til fællessang. "Udfra gode erfaringer med
den røde julesangbog blev vi
enige om at bruge samme format
med noder og becifringer. Det
gør det nemmere at spille, lettere
SSFs lyseblå sangbog er
blevet
at synge, og det giver god mulighed brugt siden 1995. Nu skal de flittigt
n fornyes.
for at gå til nye og måske ukendte
sange," fortæller Kirsten Futtrup. Julesange vil ikke længere være med i
Færdig til 2020
den nye "blå" sangbog, da den "røde"
er tilgængelig på SSFs forsamlingsEfter at fristen er udløbet og sangsteder.
listen aktualiseret, går udvalget i
gang med ophavsrettighederne og
Savner du sange?
indhenter tilladelser. Derefter skal
sangene skrives ind, noderne laves
Men indholdet i en sangbog er ikke
i ens format og becifring og bogen
noget, et lille udvalg kan bestemme
layoutes at trykkes. Sydslesvigudvalalene. Derfor er der nu lagt op til, at
get har allerede givet tilsagn om at
alle i mindretallet kan give deres bestøtte udgivelsen. "Planen er, at den
syv med til sanglisten. "Vi offentliggør blå sangbog skal ligge klar i decemnu listen, og vore sydslesvigske medber 2019, så vi kan starte ind i vores
borgere har fire uger til at melde ind, store jubilæumsår 2020 med en flot
hvis de savner en vigtig sang, som de og inspirerende sangbog," siger en
plejer at synge til deres arrangemenglad Gitte Hougaard-Werner. leb
ter. Udvalget tager så de indkomne
forslag til overvejelse og supplerer
Se hele sanglisten på side 5 i
eventuelt med enkelte eller alle.
denne KONTAKT-udgave
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SSFs hovedstyrelse

KOMMENTAR

Foto: SPT

Vi er godt på vej
Jon Hardon Hansen
Formand for SSF
Weekendens hovedstyrelsesseminar har lagt fundamentet for et givtigt arbejdsår 2018 i SSF. Der blev
både talt om, hvad vi vil gøre for at
fremme foreningens tidssvarende
udvikling indadtil, og hvad der skal
til, for at gøre det gode arbejde
mere synligt, som gøres i mindretallets kulturelle hovedorganisation.
Seminaret med dets brede sammensætning viste, at SSFere på
alle planer - fra distrikterne over
amterne til forretningsudvalget har noget vægtigt at bidrage med,
når det gælder om at fremtidssikre
vores arbejde.
Mange aspekter af den foreningsudvikling, vi har besluttet på landsmødet 2017, er allerede fyldt med
liv i amterne, og mange flere vil blive det. Dertil hører også, at vi giver
gode bud på, hvad der interesserer
vores medlemmer anno 2018. Og
også her har repræsentanterne for
distrikter og amter gode tiltag.
Gode ideer, udsyn og samtidig en

solid forankring i det praktiske daglige arbejde er også det, der skal
til, når organisationsudvalget med
repræsentanter for alle regioner i
Sydslesvig tager fat på spørgsmålet,
hvordan SSFs struktur kan og skal
se ud i det kommende årti. For
ingen vil føre en abstrakt diskussion
om strukturer for deres egen skyld.
Det handler om, hvordan vi kan
bibeholde mindretallets brede folkelige fundament og bedst muligt
understøtte dem, der til dagligt gør
en indsats for, at danskheden lever
og florerer videre i Sydslesvig.
Resultaterne af organisationsudvalgets arbejde vil blive drøftet på
et fornyet bredt sammensat weekendmøde til sommer, før det så er
op til SSFs landsmøde at træffe en
beslutning på et solidt forberedt,
bredt grundlag - sådan som det sig
hør og bør i en demokratisk organiseret forening.
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UGEN
DER KOMMER
9. februar
Dansk Centralbibliotek og SdU: Fastelavnsfest på Flensborg Bibliotek kl. 15
SSF: Koncert med Sønderjyllands Symfoniorkester og Slesvigske Musikkorps, A.P.
Møller Skolen, Slesvig, kl. 20
SSF Skovlund-Valsbøl: Grønlangskålsaften, Skovlund Forsamlingshus, kl. 18.30
SSF-distrikt Læk: Sodavands-disko, skolens idrætshal kl. 16-18
SSF-distrikt Holtenå: Generalforsamling, forsamlingshuset, kl. 18
SSF Gottorp amt: Nytårsstævne med underholdning og dans, Slesvighus kl.19.30
10. februar
SSF-distrikt Munkbrarup-Ves: Fastelavnsfest, Oksbøl Forsamlingshus, kl. 14.30
SSF-distrikt Kiel-Pris: Fastlavnsfest for børn og voksne, Christianshus
11. februar
Helligåndskirkens menighed: Orgelkoncert med Stephan Krueger i kirken, kl. 17
De danske foreninger i Jaruplund, Veding og Sankelmark: Fastelavnsfest på Jaruplund Skole kl. 15
Aventoft menighed: Fastelavn med gudstjeneste i menighedshuset kl. 14
12. februar
Flensborg SSF-distrikt Nord: Diabetikerklub, Menighedshuset, kl. 14
Harreslev Ældreklub: Fastelavnsfest på skolen, kl. 14.30
De danske foreninger i Jaruplund, Veding og Sankelmark: Hyggeaften på Jaruplund Skole kl. 19.30
Aktive Kvinder Slesvig: Fastelavnshyggeaften, Ansgarsalen, kl. 18
13. februar
SSW: Hovedudvalgsmøde, Slesvighus, kl. 19
Biffen: Filmen ”Således også på jorden” vises på Flensborghus, kl. 19.30
Det Lille Teater: Familieforestillingen ”Danskhed”, Hjemmet Flensborg, kl.19.30
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad med Sejlklubben i Tønnsenhuset kl. 9
Flensborg SSF Engelsby: Generalforsamling, Margrethe Gudme-Hjemmet kl. 19
SSF og SSW Oversø/Frørup: Generalforsamling, Restaurant Salz & Pfeffer kl. 19
SSF- og SSW-distrikt Sild: Generalforsamling, Kejtum-Hallen, kl. 19
SSF og SSW Velt/Follervig: Generalforsamling hos Margarete Hoop kl. 19
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset, kl. 19-22
SSF-distrikt Satrup/Havetoft og SSW-distrikt Havetoft: Generalforsamling og
opstillingsmøde, mødelokalet i Hostrup Børnehave, kl. 19
SSW-distrikt Dannevirke: Generalforsamling og opstillingsmøde i mødelokalet på
Danevirkegården kl. 19.30
Midtangel Seniorklub 65 plus: Grønkålsspisning i kroen Sörupmöhl, kl. 12.30
14. februar
Flensborg SSF-distrikt Nord: Lille lotto i Spætteklubben, Tønnsenhuset kl. 14.30
Læk Kvindeforening: Fællesspisning i S-bar, kl. 18
SSF og SSW Vyk og Aktive Kvinder: Generalforsamling i forsamlingshuset kl. 19
SSF-distrikt Rendsborg by: Plus 60 frokost, Ejderhuset, kl. 11.30
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset, kl. 15.30
Slesvig Seniorklub: Spilleeftermiddag i Ansgarsalen, kl. 14
SSF- og SSW-distrikt Arnæs: Generalforsamling og opstillingsmøde i den fhv. danske skole kl. 19
15. februar
Det Lille Teater: Familieforestillingen ”Danskhed”, Hjemmet Flensborg, kl.19.30
SSF- og SSW-distrikt Tarp/Jerrishøj: Generalforsamling på Treneskolen, kl. 18.30
Aventoft menighed: Foredrag med Jens Bach Nielsen ”Min vej til verdens ende”
i menighedshuset, kl. 19.30
SSF- og SSW-distrikt Ladelund og UF: Generalforsamling, Kirkevang, kl. 19.30
SSF- og SSW-distrikt Garding: Generalforsamling, Garding Børnehave, kl. 19.30
SSF-distrikt Gettorp: Besøg i Geotanium i Gettorp, kl. 16
SSF- og SSW-distrikt Rendsborg by: Generalforsamling, Ejderhuset, kl. 18.30
Torsdagsklubben Mårkær: Møde hos Gertrud Jochimsen, kl. 15
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset, kl. 15
SSF Gottorp amt: Slesvighus-Biografen viser ”Således også på jorden”, kl. 19.30

Hovedstyrelsesseminar om fremtidens SSF:

Fornyelse i forening og kommunikation
Fornyelse har stået i centrum
for et heldagsmøde for SSFs
hovedstyrelse sidste lørdag
på Jaruplund højskole. Der
er både blevet drøftet en
udvikling af organisationens
arbejde og en modernisering
af kommunikationen.
SSF har i lørdags (3. marts) afholdt
et heldags hovedstyrelsesseminar
på Jaruplund Højskole. Deltagerne
i dette klausurmøde var SSFs forretningsudvalg, repræsentanter fra SSFs
amter - deriblandt amtsformænd og
amtsstyrelsesmedlemmer fra Flensborg by, Husum amt, Ejdersted amt
og Rendsborg-Egernførde amt - samt

HUSK:.
Vi har brug for
din mailadresse

enkelte medlemmer af distriktsbestyrelser.
Hovedstyrelsesseminaret beskæftigede sig med foreningens udvikling
samt behovet for strukturændringer i SSF og et bedre samarbejde i
mindretallet. Et udvidet organisationsudvalg med repræsentanter fra
alle amter vil nu kigge på foreningsstrukturen og på et klausurmøde til
sommer komme med et oplæg til
mulige forandringer.
Kontakt skal videreudvikles
Derudover er der gjort tiltag til en
udvikling af SSFs kommunikation
- både med offentligheden og indenfor organisationen. Blandt andet
blev der aftalt en videreudvikling af
SSFs informationsblad Kontakt til efter sommerferien,
en ny SSF-hjemmeside og et mere differentieret
informationstilbud
på Facebook. Til
gengæld vil SSF
erstatte den omfattende "Sydslesvigsk Årbog" med
et lille hæfte, der
beretter om nogle
af årets højdepunkter i SSF og
mindretallet.
Klausurmødets

så vi kan sende
nyt om SSFs kultur-tilbud
og dit distrikt til dig.
Giv os den på www.syfo.de

Foto: Lars Salomonsen

[KONTAKT] Humanitært udvalg
har været så heldig at vinde den ny
danske generalkonsul i Flensborg,
Kim Andersen (foto til højre), til et
eftermiddagsarrangement for ældre
på Flensborghus.
Kim Andersen har tidligere været
medlem af Folketinget for Venstre og fulgt det danske mindretal
tæt gennem mange år. Han har
blandt andet ad to omgange været
formand for Folketingets Sydslesvigudvalg. Siden september 2017
residerer han nu i det ærværdige
generalkonsulat i Nørregravene i
Flensborg som Danmarks øverste
repræsentant i Sydslesvig.
Kim Andersen vil fortælle om mindretallet, Sydslesvig, hans nye opgaver i forhold til mindretallet og Generalkonsulatets virke i øvrigt - set
med den nye generalkonsuls øjne.
Humanitært udvalg:
Generalkonsul Kim Andersen
onsdag den 14.02.2018 kl. 14.30
Flensborghus
Entré inkl. kaffe: 4 euro
Tilmelding til bysekretariatet, tlf.
0461-14408 126 senest den 9.
februar.

SSFs formand Jon Hardon Hansen
er glad for at hovedstyrelsesseminaret gav lejlighed til at drøfte
denne kritik personligt og til bunds:
”Weekendens møde har bidraget til
at rense luften. Deltagerne på SSFs
hovedstyrelsesseminar har i bred
enighed udtalt deres tillid til SSFs
forretningsudvalg og generalsekretæren. Alle deltagere er enige om at
ville efterkomme et større behov for
gensidig orientering og mere direkte
kommunikation indenfor organisationen. Så nu ser vi frem til at fortsætte samarbejdet i den konstruktive
og venskabelig atmosfære, der har
præget drøftelserne i Jaruplund.”

SSF Ves

Humanitært udvalg

Mød generalkonsulen
over en kop kaffe

deltagere drøftede også kritiske
udtalelser fra to amtsformænd, der
i sidste uge havde erklæret overfor
Flensborg Avis, at de havde mistet
tillid til foreningens formand og
generalsekretær. Anledningen var,
at disse ikke havde nævnt, at formanden Jon Hardon Hansen havde
medvirket i et tv-indslag i NDR-tv
om Mindretallenes Hus, da foreningens hovedstyrelse drøftede ”Pakhusprojektets” endeligt samme aften. Kritikken, som blev fremført af
Husum amts formand, Jörn Fischer,
på et SSF-hovedstyrelsesmøde den
30. januar, gjaldt udtrykkeligt ikke
udsendelsens indhold, men udelukkende kendsgerningen, at hovedstyrelsen ikke var blevet orienteret om,
at der var blevet givet et interview.

Tag på højskole i
Danmark med SSF

SSF-distrikt søger
kunsthåndværkere
til forårsmarked
SSF Munkbrarup-Ves planlægger for
tiden sit efterhånden traditionelle
Oksbøl Forårsmarked, der i år afholdes den 9. til 10. juni. Det er
et marked for kunsthåndværk, der
bevidst vil være "typisk sydslesvigsk"
og adskille sig fra de andre kunsthåndværkermarkeder i området.
Markedet finder sted ved det danske forsamlingshus i Oksbøl øst for
Flensborg og byder både på boder
med kunsthåndværk, mad og forlystelser til børn.

På højskolen Rude Strand har Det
humanitære Udvalg endnu et par
ledige dobbeltværelser.Opholdet
finder sted i tidsrummet den 9. 14. april 2018 og koster 450 Euro
pr. person. Der kan søges om tilskud.
Hvis du har lyst til at være med, så
drej armen om på din ægtefælle og
meld Jer til på SSF's bysekretariat i
Flensborg.
Yderligere oplysninger kan indhentes hos udvalgets formand Leif Volck
Madsen, tlf 0461-3183994.

Dertil søger distriktet kunstnere og
kunsthåndværkere fra Sydslesvig og
Danmark, der gerne vil sælge deres
produkter denne weekend. Er du
interesseret, så henvend dig til Niels
Wolfsdorf tlf. +49174245 6477 eller nielswolfsdorf@t-online.de
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SSF Harreslev

SSF Husum og omegn

Formand Daniela Caspersen (foto)
kunne glæde sig over et pænt fremmøde til generalforsamlingen i SSF
Husum og omegn forrige fredag.
Men hun kunne også i beretningen
fortælle om et aktivt år, og en pæn
medlemsfremgang.
Tre udflugter og ti arrangementer
på Husumhus var det blevet til - ud
over generalforsamlingen og Vestkystkultur-arrangementer.To af udflugterne gik til Danmark, den tredje
til den danske skole på Før.
Årets weekendudflugt i 2017 gik
til Århus, og bød blandt andet på

SSF i Harreslev inviterer - i samarbejde
med Flensborg By, Flensborg Amt,
SSW Harreslev og Flensborg Bibliotek - til foredrag med forhenværende
udenrigsminister Villy Søvndal.

besøg på kunstmuseet AROS, Den
Gamle By og Moesgaard Museum.
Eneste nyvalg i år var Beate Hanis,
der blev førstesuppleant i stedet for
Christine Groß. PH

SSF Frederiksstad
Foto: Peter Hansen

Clara Keim blev valgt som ny kasserer.
Hun har været medlem af bestyrelsen

Flensborg

Jazzkoncerten i dag
er udsolgt
Koncerten i dag, den 8. februar,
med Monique Thomas & Burichl’Etienne New Orleans Ensemble på
Flensborghus er udsolgt. Der vil altså
ikke længere kunne købes billetter
ved indgangen, som vi ellers annoncerede i sidste uges KONTAKT.

Kvindeforening

Generalforsamling i
marts, ikke februar
[KONTAKT] Sydslesvigsk Kvindeforening gør opmærksom på, at der
nogle steder har været nævnt en
forkert dato for foreningens generalforsamling. Den har hele tiden
været planlagt til at finde sted den
23. marts kl. 17 på Jaruplund Højskole og ikke den 23. februar, som
det fejlagtigt har stået i en information til medlemmerne i og omkring
Harreslev.

i et års tid, og mange kender hende for
hendes indsats med at indstudere teater med børnene og som skribent i SSF
Husum Amts julehefte.
Clara Keim efterfølger Jens Frank, som
efter ti år på posten havde bedt sig fri.
Han sagde dog ja til at tage en af de
bisidderposter, der blev ledige, da de
to kvinder fik tungere poster. Til den
anden post valgtes Birgit Prinz. PH

Villy Søvndal har været en central
person i dansk politik. Han har repræsenteret Socialistisk Folkeparti (SF) i
Folketinget fra 1994 til 2013, har været partiets formand fra 2005 til 2012
og var udenrigsminister fra 2011 til
2013. I oktober 2013 blev han ramt
af en blodprop i hjertet og trak sig
efterfølgende som udenrigsminister
og medlem af Folketinget. Efter sin rekonvalescens har han været engageret
politisk i Region Syddanmark, hvor
han til valget 2017 fik enormt mange
personlige stemmer og vandt en plads
i regionsrådet.

skab: Vi skal blive
ved med at tro på,
at det nytter noget
at redde verden.
Med udgangspunkt
i sin personlige
historie om en
nøjsom opvækst i
en bondefamilie
tager han læseren
med på en rejse ud
i verden som ung
Villy Søvndal
venstrefløjsaktivist
og erfaren politiker
og ind bag facaden
i international politik. Han fortæller
historien om verdens sande tilstand i
dag – og hvor verden bevæger sig hen,
hvis vi kæmper for det.

For faktum er, at verden har aldrig
har bevæget sig fremad med så store
Som sønderjyde har Villy Søvndal
skridt som nu; den gennemsnitlige
en lang fælles historie med mindretallet og grænselandet.
Desuden har han som
udenrigsminister haft et
godt forhold til landsregeringen i Slesvig-Holsten. Til sidst har man
kunnet opleve ham på
Flensborg Bibliotek i
oktober 2016, hvor han
fremhævede betydningen af den dansk-tyske
mindretalsmodel i en
tid med flygtninge og
grænsekontrol: ”Hvis
man tror på de danske
værdier, så er opgaven
Som udenrigsminister deltog Villy Søvndal også i årsat komme rundt med
møderne, her ved friluftsmødet 2012 i Flensborg med
dem. Vi må åbne os så
SSWs Anke Spoorendonk og Flemming Meyer.
meget som muligt mod
omverdenen.”
levealder vokser, børnedødeligheden
styrtdykker, den absolutte fattigdom er
Ny bog om politisk engagement
halveret, uddannelsesniveauet kloden
over stiger, der er flere demokratier
Nu har Villy Søvndal skrevet en meget
end tidligere, og mange låste konflikpersonlig debatbog om motivationen
til politisk engagement. Den hedder
ter er på vej til at blive løst eller i hvert
"Med håbet som drivkraft". Hans budfald tøet op.

Tag med Sct.
Jørgen/Mørvig
til København

Generalforsamling
i distrikt CentrumDuborg-Vest

SSF-distriktet Flensborg Sct. Jørgen/
Mørvig tilbyder en to-dages tur til
København i sensommeren og har
endnu ledige pladser.

SSF-distriktet Centrum-Duborg-Vest
i Flensborg holder generalforsamling
onsdag den 21. februar 2018 kl.
19.00 på Flensborghus.
Det er ikke nogen hemmelighed, at
alle medlemmer må komme. Det er
her, hvor distriktsmedlemmerne har
stemmeret og indflydelse på bestyrelsen. Der er mulighed for at komme med forslag, kritik, ros eller bare
høre bestyrelsens beretning.

Næste dag står programmet på
havnerundfart, besøg i Roskilde
Domkirke og frokost inden gruppen
vender tilbage til Flensborg.
SSF Sct. Jørgen/Mørvig
Bustur til København
31.08. til 1.09.2018
Pris for bus, hotelovernatning,
morgenmad og frokost: SSFmedlemmer 165 euro, gæster 215
euro. (tillæg for enkelværelse 39
euro)

Villy Søvndal: ”Med håbet som drivkraft – fortælling om politik, fremskridt og verdens tilstand”
tirsdag den 20.02. 2018 kl. 19.30
Harreslev Danske Skole, Blå Sal,
Süderstr. 90, 24955 Harrislee
Entrè: 10 euro for SSF-medlemmer,
12 euro for ikke-medlemmer
Billetter: Dansk Sekretariat for Flensborg Amt, Norderstr. 74, Flensborg, tlf.
+49 (0)461-14408155 - Dansk Sekretariat for Flensborg By, Schiffbrücke 42,
FL - Flensborg Bibliotek, Norderstr. 59,
FL - Union Bank, Süderstr. 89, Harrislee eller ved indgangen.

På grund af maden beder vi om
tilmelding til bysekretariatet på tlf.
14408-125/126/127. Drikkevarer
kan købes til en rimelig pris.
		
Bestyrelsen

Fastelavnsfest for
voksne er aflyst
Sydslesvigsk Forening Flensborg Amt og Flensborg By

Voksen FASTELAVN
SSF Flensborg
by og Flensborg
amts fælles
fastelavnsfest
for voksne
den 9. marts i
Flensborg bliver
aflyst. Der har
ikke været tilstrækkelig interesse for en sådan
fest i medlemsskaren.
Fredag den 9. februar 2018 kl.19.00
Christian Paulsen-Skolen, Tivolisalen
Südergraben 36, Flensborg
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Aftenen koster 20 € for medlemmer
eller 30 € for ikke-medlemmer.
Der sælges vand, øl og vin.
SSW giver en snaps.

La Porta Band i Nibøl
NIBØL. Fredag den 16. februar drøner de tre nordfrisiske SSF-amters
fælles musikrække "Vestkystkultur"
videre, denne gang på Nibøl Danske
Skole med La Porta Band.
La Porta Band gør en del i cajun,
ragtime og skiffle, men boltrer sig
også gerne i andre genrer, som eksempelvis gamle Beatlesnumre og
irske traditionals. De er kendt for at
lave noget af et show ud af især andet sæt, hvor de for eksempel tager
bedstemor-masker på, når de spiller
"When I'm sixty-four".

Andre drikkevarer må gerne medbringes.

Bindende tilmelding til Wilma
Nissen på tlf. 0461-36614 eller Lars
Nielsen, larsnielsen@kabelmail.de,
senest den 15. februar. Her fås også
yderligere oplysninger om turen.

Alligevel efterlades man ifølge Søvndal med et indtryk af, at verden kun
går ad h… til, når man tænder for tv
eller bladrer i avisen; den ekstreme
islamisme er i fremdrift og bruger det
religiøse argument som undskyldning
for masseforbrydelser. Miljø- og klimaproblemer fører til dramatiske ændringer i menneskenes liv. Den stigende
ulighed i verden skaber et socialt
tryk fra bunden af samfundet, og de
enorme flygtningestrømme sætter pres
på de rige lande. Men det kan altså
alt sammen stadig ende positivt, hvis
man har håbet som drivkraft. Det er
Villy Søvndals pointe i bogen - og i det
foredrag, han holder i Harreslev.

SSF Nordfrisland

SSF Flensborg

Den 31. august tidligt om morgenen
tager deltagerne sammen i bus fra
Flensborg til København, hvor de
får en guidet busrundtur, besøger
repræsentationslokalerne og riddersalen på Christiansborg og tager et
kig på Folketinget, inden de så selv
bestemmer, hvad de vil bruge resten
af dagen i hovedstaden til.

Foto: Lars Salomonsen

Ny næstformand og kasserer
Sydslesvigsk Forening i Frederiksstad
fik i tirsdags ny næstformand og ny
kasserer. Martin Hölling ønskede ikke
genvalg som næstformand. I stedet
valgte generalforsamlingen Melanie
Matthiesen til posten. Melanie Matthiesen har over ti års erfaring som
medlem af distriktets bestyrelse.

Positivt budskab
fra tidligere
udenrigsminister

Foto: La Porta Band

Atter aktivt år
i Husum

Foto: Peter Hansen

Kom udklædt eller festpåklædt og vær med
til en sjov og festlig aften med tøndeslagning.

Billetter indtil 25. januar:

Sekretariatet for Flensborg By, 0461 14408 125/126
Sekretariat for Flensborg Amt, 0461 14408 155/156

Arrangører SSF Flensborg Amt / SSF Flensborg By / SSW Flensborg By

Og selv om de efterhånden er nogle halvgamle sølvræve, er de også
drengerøve nok til at lege lidt med
tingene - og dygtige nok til at slippe
godt fra det. Det er vist de færreste,

der slipper af sted med at udsætte et
stykke irsk folkemusik for hawaiian
steel guitar.
Bandet, der allerede spillede til Vestkystkultur i Bredsted i 2015, består
af fem ferme musikere. Det er dog
kun de to, Jens Ganer på harmonika
og Peder Lauridsen på vaskebræt,
trommer og kobjælder, der var med
fra starten i 1979. PH
La Porta Band
16.02.2018, kl. 20.00
Nibøl Danske Skole,
Osterweg 67, Niebüll
Arrangører: SSF Sydtønder,
Husum og Ejdersted amter
Pris: SSF medlemmer 8 euro,
andre 12 euro. Billetter købes udelukkende ved indgangen.
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Flensborg bibliotek

Nordisk Info
Foto: Eva Ritter

Lyst til lyrik?
En af tidens tendenser er interessen for lyrik. Lyrikcaféer skyder op, og der er poetry slam på scenerne.
Da Søren Ulrik Thomsen sidste år besøgte Sydslesvig i
forbindelse med litteraturfesten, gav det en fornyet interesse for at læse digte, og flere blandt publikum ville
gerne vide mere om at læse digte.
Nu er tidligere universitetslektor Else Kjær klar med
en introduktion til at læse digte fra folkeviser til Søren
Ulrik Thomsen. Else Kjær, der interviewede Søren Ulrik
Thomsen til litteraturfestivalen, vil tage udgangspunkt i
Søren Ulrik Thomsens forfatterskab.

Modige unge synger om sig selv

Lyst til lyrik - indføring i at læse digte
torsdag den 15. februar, kl. 16
Flensborg Bibliotek, Norderstr. 59, Flensborg
Entré: 6 Euro
Arrangører: Dansk
Centralbibliotek og
Folkeuniversitetet.

Shakespeare,
William:
Henrik
den
Femte
Læs historien om
den engelske konge Henrik den Femte (1386-1442), der er
blevet en moden mand og har taget
sit ansvar som konge på sig. Han
beslutter sig for at kæmpe for Englands franske besiddelser.
I 1989 blev skuespillet til film, da
Kenneth Branagh instruerede filmen.
Onsdag den 21. februar fortæller
bibliotekar Lilli Bruhn om bogen og
viser film. [På grund af bibliotekets
begrænsede rettigheder må filmens
titel ikke nævnes her.]

Hjælp til IT
Vil du i gang med at læse bibliotekets e-bøger, høre netlydbøger eller
har du problemer med din pc eller
tablet, så er der hjælp at hente hos
Michael Juul Olsen, på Flensborg
Bibliotek, Norderstr. 59, Flensborg,
tirsdag den 13. februar kl. 16-17
Tag gerne tablet eller Ipad med.

 TOR 15.02.2018  16:00

Kom og vær med til at klippe og
lave sjove, kreative og overraskende ting med pap og papir.
Vi serverer Jer noget lækkert
samt kaffe/the og saft. Vi glæder
os til at se Jer.
Inge Marie B. Elechukwu
børnebibliotekar

Udstillingen kan ses frem til lørdag
den 17.2. Den er støttet af Oberst
Parkovs Mindefond.
Eva Ritter

søndag den 11. februar

Husum Bibliotek
Så er vi nået til den anden livlige
lørdag på Husum Bibliotek her
i 2018, hvor du kan komme og
hygge dig. Det er: Lørdag, den
10.02.2018 kl. 10.30-12.30 på
biblioteket i Husum. Neustadt

Til åbningen spillede elever fra skolens musikhold nogle sange, som
de selv havde skrevet i forlængelse

Gudstjenester

Læs bogen - se filmen:
Shakespeare's Henrik V.
21.02.2018, kl. 15.00
Flensborg Bibliotek, Norderstr. 59
Gratis entré
Arrangør: Dansk Centralbibliotek

"Livlig lørdag" igen

af Nordspor. Underviseren Shane
Dihman læste dele af teksterne op,
inden eleverne sang dem. Teksterne
var ikke lette. Det var tunge ord og
tunge tanker, som blev sunget og
rappet. Det var modigt af eleverne at stå frem og synge om deres
private følelser, men dermed blev
åbningen også noget helt særligt og
projektets ånd kunne føles. Sangene
vil kunne ses på Merittens youtube
kanal.

Kirken

Henrik V af
England i et
senere portræt.
(Billedkilde:
Wikimedia
Commons)

Foto: ACK-FL

Læs bogen
- se filmen:

Elever fra produktionshøjskolen Meritten i Rødekro var med til at åbne
deres udstilling ”Nordspor – på sporet af Nordens ungdom” i slutningen
af januar. I løbet af projektet, som
ledes af Nordisk Info i Flensborg,
havde elever fra skolen i workshops
arbejdet med at udtrykke, hvem de
er og hvad de drømmer om. Resultaterne blev tekster, fotografier,
billeder og skulpturer, som nu vises
på Flensborg Bibliotek.

Orgelkoncert i
Helligåndskirken
[KONTAKT] Søndag den 11. februar kl. 17 giver organist Stephan
Krueger (foto) orgelkoncert i Helligåndskirken under temaet „Ricercar
– canzona – fuga“.
På programmet står orgelværker fra
forskellige perioder af blandt andet
Johann Sebastian Bach (Præludium
og fuga a-mol), Dietrich Buxtehude
(Canzona G-dur), Max Reger (Toccata og fuga d-mol op. 129, 1 + 2)
og György Ligeti (Ricercar).
Entré: 5 euro

Aventoft Menighedshus, 14, Parbo

Kappel, 14.00, Korsgaard

Egernførde, 10.00, Mønsted

Lyksborg, 10.00, Møller

Flensborg
- Ansgar Kirke, 10.00, Mortensen
- Helligåndskirken, 10.00, Ørsted
- Sct. Hans, 14.00, Dal
- Sct. Jørgen, 10.00, Egeris

Læk, 10,00, Knudsen

Frederiksstad, 9.30, Vogel

VUI-turnering
i "nyt lys"
I lørdags afholdt Vesterland Ungdoms- og Idrætsforening sit 22.
indendørs fodboldstævne for børn
og voksne siden 1996 - det år skolen og foreningerne fik deres egen
lille idrætshal i Kejtum. I løbet af
efteråret har hallen fået ny LED-belysning. Det viser sig at være en stor
fordel, nu lamperne ikke længere
hænger i tynde wirer ned fra loftet,
men er fastgjort direkte under loftet.
Risikoen for, at en lampe bliver ramt
af høje bolde, er minimeret meget.
Til stævnet var meldt hold fra øen,
Slesvig IF og Egernførde UF. Der
blev spillet fra klokken 10 om formiddagen og helt til klokken 21 om
aftenen.I foyeren var der indrettet
en kiosk, hvor man kunne købe
hotdog, smurte rundstykker, kaffe,
kager, sodavand og endda lidt slik.

Foto: Thomas Platte

Bo Jendrichsen, Lennard Radspieler, Karl
Heinrich, Tobias Aumüller og Tay Dobrot fra
VUI snuppede førstepladsen i juniorrækken.

Her mødtes alle til en forfriskning
og hyggesnak.I hallen stod folk bag
banens bander og opmuntrede spillerne til en ekstra indsats eller applauderede, når der blev scoret eller
vist nogle fine tekniske detaljer. Der
var rigtig god stemning både på og
uden for banen.Dommerne var igen
Holger Carstensen og Pascal Hübler,
og stævneledelsen havde Thies
Danckert og Kaj Andersen.

Oke Hansen, Luc Hartmann,
Theide Nielsen og Ben Schott fra
VUI fik 4. plads i drengerækken.

Vinderne blev:
Lilleputter: SC Norddörfer
Drenge: Team Sylt
Herrejunior: VUI
Herresenior: SC Norddörfer
Oldboys: TSV Morsum
Walter Johannsen

Slesvig Ansgar, 16.00, Nicolaisen
Sønder Brarup, 11.00, Steen
Valsbølhus, 10.00, Rønnow

Husum, 11.00, Vogel
Jaruplund, 14.00, Treschow-Kühl

Vesterland, 10.30, Hansen

Lær at forstå vor tids
religiøse konflikter
Praktiske oplysninger

Christianslystmødet

Christianslystmødet finder sted på kursuscentret Christianslyst ved Sønderbrarup. Adressen er:

De fleste mennesker vil formentlig forbinde religion med
fred, da netop fred er et betydeligt tema i alle de store
verdensreligioner. Og hvor det ofte lykkes at holde fred
indadtil, er det mere kompliceret udadtil, ikke mindst i
områder eller situationer hvor to religioner mødes ansigt
til ansigt.

2018

Christianslyst
Nottfeld, 24392 Süderbrarup
Tlf. 04641 92 229

PRISER (PR. PERSON)
Forplejning og overnatning på dobbeltværelse .... € 70,Forplejning og overnatning på enkeltværelse ...... € 80,Deltagelse fredag, inkl. middag .......................€ 30,Deltagelse lørdag, inkl. frokost........................€ 34,Deltagelse i enkeltforedrag ............................. € 10,Leje af sengetøj ............................................ € 10,(Ønsker du ikke at leje sengetøj og håndklæde, skal du
selv medbringe det nødvendige)

Fred er et grundlægende tema for
verdens store religioner. Men alligevel lykkes det ikke at holde fred
- ikke mindst der, hvor to religioner
mødes ansigt til ansigt.
TILMELDING
Tilmelding sker ved at udfylde og sende tilmeldingsblanketten til Henriette Gosvig Knudsen, Osterstr. 5, 25917
Leck. Du kan også maile oplysningerne eller en skanning
af den udfyldte blanket til knudsen@kirken.de.
BETALING
Betaling for kursus, overnatning osv. overføres ved tilmelding. Tilmeldingen er først gyldig når din indbetaling er registreret. Send betalingen med tydelig angivelse af navn(e) til:
NOSPA: Christianslystmoede
IBAN: DE66 2175 0000 0164 4537 06

Det har medført større og mindre
konflikter verden rundt, og flere
af dem har efterladt tydelige spor
tværs over både Europa og Mellemøsten. Derfor vil Dansk Kirke i Sydslesvig på Christianslystmødet 2018
den 2. til 3. marts se nærmere på
nogle af konflikterne. Programmet
spænder vidt i tid og sted: Deltagerne skal bl. a. over Armenien, Betlehem, Syrien og store dele af Europa
på vej gennem dette års emne, for
at finde mulige svar på, hvad der er
sket tidligere, hvad der sker lige nu
og hvad der kunne ske fremover.
Fredag aften vil byde på fællesTILSKUD: Medlemmer af en dansk menighed i Sydslesvig
kan søge om tilskud til mødedeltagelse hos eget menighedsråd. Dette bør ske inden mødet afholdes.

Foto: Walter Johannsen

Rendsborg, 14.30, Brask

Tønning, 11.00, Jørgensen

Harreslev, 14.30, Böll

BIC: NOLADE21NOS

SdU

Fastelavn,
Luk. 18, 31-43

YDERLIGERE OPLYSNINGER kan fås hos Christianslystudvalgets medlemmer, Henriette Gosvig Knudsen, tlf.
04662 2443, Jacob Ørsted, tlf. 0461 56446, og Ruben
Fønsbo, tlf. 04631 7179.

SdU
Sykursus for unge
er aflyst
SdU har aflyst
sit sykursus
for drenge og
piger fra 12 til
15 år, der skulle have fundet
sted den 10.
februar.

2018

Christianslystmødet

2018

Det har medført større og mindre konflikter verden
rundt, og flere af dem har efterladt tydelige spor tværs
over både Europa og Mellemøsten. Derfor vil vi på på
dette års Christianslystmøde se nærmere på nogle af de
konflikter som er opstået og på personer som var involveret. Vi spænder vidt denne gang, både i tid og geografi, og vi skal bl.a. over Armenien, Betlehem, Syrien
og store dele af Europa på vejen gennem dette års emne.

spisning og
et foredrag
ved efterskolelærer,
RELIGIØSE
arkivleder
KONFLIKTER
og forfatter
Mogens Højmark, som
fortæller om
2. - 3. marts 2018
Kursuscentret Christianslyst
Karen Jeppe
fra Gylling i
Jylland, der mellem 1903 og 1935
var vidne til det tyrkiske folkedrab
på armenierne og hjalp børn fra
det forfulgte mindretal i Tyrkiet og
Syrien.

Vi vil også se på den generelle sikkerhedssituation i en
verden hvor fred ikke er noget man kan tage for givet.
Hvilke faktorer har ført os til der hvor vi er nu, og hvordan kan vi forvente at situationen vil udvikle sig i de
kommende år?

Foredragsholderne er af vanlig høj standard, og maden
på dette års møde vil bære præg af et af de lande som vi
møder undervejs, nemlig Palæstina.
Der vil være tre spændende oplæg, og efter hvert vil der
være mulighed for spørgsmål og diskussion. Undervejs
i programmet er der også indlagt pauser hvor man kan
udveksle erfaringer eller lære nye mennesker at kende.

på tværs af tid og sted

Christianslyst-mødet 2018 - for alle med interesse
for kultur og kristendom

Lørdag fortæller præsten og "højskolemennesket" Vita Andreasen om
troen set med palæstinesiske øjne
og spørger, hvordan det skal gå med
to folk side om side i det hellige
land. Efter frokosten vil dekan ved
Forsvarsakademiet Ole Kværnø tegne et billede af de store drivkræfter
bag den sikkerhedspolitiske geografi, megatrends frem mod 2050 og
dansk sikkerheds- og forsvarspolitik.
Dansk Kirke i Sydslesvig: Christianslystmøde 2018: Religiøse konflikter på tværs af tid og sted.
2.03.2018 kl. 17.00 til 3.02. kl. 16
Kursuscentret Christianslyst
Tilmeldingsfrist: 10.02.2018
Informationer og tilmelding: Pastor
Ruben Fønsbo, tlf. 04631-7179,
ruf@kirken.de
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Flensborg bibliotek

Igen i år fejrer vi fastelavn på Flensborg bibliotek. Vi håber på en festlig dag med masser af oplevelser
for store og små.Vi starter sædvanen tro med at børn og voksne kan
komme i god tid kl. ca. 14.45 og
blive fotograferet i deres kostumer i
vores nye ”stjerne-rum”.
Festlighederne starter med en familiekoncert kl. ca. 15 ved den
grønne trappe på 2. sal. Den sjove
og karismatiske duo ”Kaj´seren &
Troldmanden” disker op med musikalsk underholdning iblandet lidt
trylleshow, og det burde nok kunne
få alle udklædte børn og voksne op
på dupperne. De to herrer besøgte
sidste sommer årsmødet i Lyksborg
med god succes.

SdU

SSFs sangbog 2020

Efter koncerten slår vi ”katten af
tønden” som vi plejer. Vi slår tre
tønder ned, og børnene er inddelt
efter alder. Der vil blive kåret en
konge og en dronning ved alle
tønder. Løjerne styres af børnebibliotekets personale, som i dagens
anledning helt sikkert ikke er til at
kende.
Når tønderne er ved at være slået
ned, serveres der juice og boller
samt kaffe og thé ved den grønne
trappe, og alle har mulighed for at
hygge sig og beundre hinandens
flotte udklædninger. Kl. ca. 16.45
kåres alle konger og dronninger
samlet, og der uddeles præmier til
de heldige.
Susanna Christensen,
børnebibliotekar
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Aftenrøde over tage
Altid frejdig når du går
Anemonesangen
Barndommens land
Blæsten går frisk over Limfjordens vande
Danmark, nu blunder den lyse nat
Danskerne findes i mange modeller
Dejlig er sommernatten
Den danske sange er en ung blond pige
Den gamle skærslipper
Den gamle gartners sang
Den kedsom vinter gik sin gang
Der er et yndigt land
Der var en skikkelig bondemand
Det dufter lysegrønt... (Sommersalme)
Det er forår. Alting klippes ned
Det er hvidt herude
Det er i dag et vejr, et solskinsvejr
Det er så køhnt, det er så dejle
Det haver så nyligen regnet
Det lysner over agres felt
Det var en lørdag aften
Di sung foon di teepuns
Du danske sommer, jeg elsker dig
Du gav mig, o Herre, en lod af din jord
Du kom med alt det, der var dig
Du satte dig selv i de nederstes sted
Du som har tændt millioner af stjerner
En hjertesag
En lærke letted, og tusind fulgte
En sømand gik sin enegang
En vår er kommet (Jeg plukker fløjlsgræs)
En yndig og frydefuld sommertid
Et hav, der vugger sig til ro nu
Et jævnt og muntert, virksomt liv på jord
Farvernes landskab
For en fremmed barskt og fattigt
Fra Helifax til Spanien
Fra Løven i nord og til Ejderen
Fra Engeland til Skotland
Fred hviler over land og by
Gak ud, min sjæl, betragt med flid
Go' nu nat og gå nu lige hjem
God morgen lille land!
Gölj – rüüdj – ween /
Gylden er himlen (frisisk nationalsang)
Gud ske tak og lov!
Guds kærlighed
Grøn er vårens hæk
Han kommer med sommer
Held og lykke
Himmelhunden
Hist, hvor vejen slår en bugt
Hvad er det, min Marie
Hvad var det dog, det skete (Blå Anemone)
Hvem sidder der... (Jens Vejmand)
Hvor du sætter din fod
Hvor skoven dog er frisk og stor
Hvor smiler fager den danske kyst
I al sin glans nu stråler solen
I alle de riger og lande
I Danmark er jeg født, dér har jeg hjemme
I skovens dybe stille ro
I sne står urt og busk i skjul
I østen stiger solen op
Imellem Esbjerg og Fanø
Jeg bærer med smil min byrde
Jeg elsker de grønne lunde
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Jeg elsker den brogede verden
Jeg er havren. Jeg har bjælder på
Jeg ser de bøgelyse øer
Jeg ved en lærkerede
Jeg ved, hvor der findes en have så skøn
Jeg vil bygge en verden
Jeg vil male dagen blå (regnvejr i november)
Joanna
Julies sprog
Jyden han ae stærk og sej
Jylland mellem tvende have
Kald det kærlighed
Kan du huske på valsen (åh disse minder)
Kom maj, du søde milde
Kringsatt av fiender
Kære Linedanser
Kærlighed til fædrelandet
Københavnermarch
Langt højere bjerge så vide på jord
Livstræet
Lille sommerfugl
Man må trække en grænse
Marken er mejet, og høet er høstet /
Harfst wal et wårde
Min lönj än följk
Morgenstund har guld i mund
Måne og sol, vand. Luft og vind
Nordsøbølger
Nu er det længe siden
Nu er jord og himmel stille
Nu falmer skoven trindt om land
Nu går solen sin vej
Nu lyser løv i lunde
Nu titte til hinanden
Om lidt
Op al den ting, som Gud har gjort
Papirsklip
Plant et træ
Påskeblomst, hvad vil du her?
Roselil og hendes moder
Se, det summer af sol over engen
Se, hvilken morgenstund (Ninas vise)
Se Norges blomsterdal
Se, nu stiger solen af havets skød
Septembers himmel er så blå
Sig månen langsomt hæver
Sig nærmer tiden, da jeg må væk
Skipper Klement
Skuld gammel venskab rejn forgo
Sneflokke kommer vrimlende
Som en rejselysten flåde
Spurven sidder stumt bag kvist
Spænd over os dit himmelsejl
Stenen slår smut
Sydslesvigsang
Sølvstænk (tak for gode...)
Søren Bramfri (nu går våren...)
Velkommen i den grønne lund
Venner, ser på Danmarks kort /ekstra tekst
Vi elsker vort land (Midsommervisen)
Vi skal gå hånd i hånd
Vintræ og grene og frugt hører sammen
Vore allerbedste år (Lis og Per)
Vort modersmål er dejligt
Æbler lyser rødt på træernes grene
Åbent landskab
(Åh Marie) Sydslesvig jeg vil hjem til dig

SSW + SSW-Flensborg

Bestem vores valgprogram
SLESVIG/FLENSBORG. Så tager
foreberedelserne til kommunalvalget i Slesvig-Holsten for alvor fart.
For tiden lægges der plan for, hvad
mindretallets parti lokalt og regionalt vil opnå i byråd, kommuneråd
og kredsdage i de næste fem år. Og
også på landsplan er der blevet fiflet
med de overordnede mål for den
ny valgperiode.
Alle SSW-medlemmerer er velkomne, når Sydslesvigsk Vælgerforening
den 13. februar i Slesvig beslutter
partiets kommunalpolitiske målsætninger til valget den 6. maj.
SSW-hovedudvalgsmøde
tirsdag den 13.02.2018, kl. 19.00
Slesvighus, Lollfuß 89, Schleswig
Udover drøftelsen og beslutningen
af de kommunalpolitiske målsætninger præsenteres denne aften også
materialet til SSWs valgkampagne.
Alle SSW-medlemmer har tale- og
stemmeret til mødet og kan dermed
være direkte med til at bestemme

programmet. Udkastet kan bestilles
på forhånd hos SSWs kommunalpolitiske sekretær Bodo Neumann på
telefon 0461-14408125 eller bodo.
neumann@ssw.de, der også gerne
besvarer alle spørgsmål.

Program for Flensborg
Alle SSW-medlemmer i Flensborg er
ligeledes inviteret, når SSW i byen
den 14. februar beslutter valgprogram til byrådsvalget den 6. maj.
SSW-delegeretmøde Flensborg by
onsdag 14.02.2018, kl. 19.00
Flensborghus, Norderstr. 76
Mødet er åbent for SSW-medlemmer i Flensborg, der alle må stemme med om valgprogrammet.
Da der serveres en bid mad og
drikkevarer, beder bystyrelsen dog
om tilmelding på telefon 046114408127 eller per e-mail til bykonsulent Kay von Eitzen, kay@syfo.de
indtil mandag den 11.02.2018.

Dette er listen til en ny
blå sangbog for SSF, som
vi har udviklet. Den indeholder en lang række nye
sange.
Savner du en sang, som
i plejer at synge til jeres
møder elller arrangementer? Så giv os et tip.
Send dit forslag til:
Dansk Generalsekretariat
att. Nina Lemcke
Norderstr. 76
24943 Flensborg
eller send en email til
vores kulturkonsulent:
nina@syfo.de
Forslagene skal være os
i hænde senest om fire
uger - altså inden den 8.
marts 2018.
Jeres sangbogudvalg

