
Spørger man SSFs formand, hvad 
der står øverst på foreningens dags-
orden i det nye år, så kommer sva-
ret ihvertfald prompte: »Vi skal sam-
men med vores medlemmer have 
fortsat den foreningsudviklingspro-
ces, vi har startet på. SSF har utroligt 
mange facetter og tilbud, men for-
udsætningen er en sund grobund og 
den vil vi skabe med dette tiltag.«

SSFs konsulenter arbejder videre på 
at omsætte planerne for moderni-
seringen af SSF, der blev besluttet 
på landsmødet i 2017. Samtidig 
føres processen videre. I starten af 
februar vil hovedstyrelsen afholde 
et heldags-weekendmøde, hvor for-
eningens udvikling står i centrum. 
Her skal blandt andet også SSFs 
strukturer gennemgå et kritisk efter-
syn. Derefter vil emnet blive drøftet 
med SSFs basis, inden de respektive 
planer så står på dagsordenen til 
SSFs landsmøde i november. 

Jon Hardon Hansen forventer, at 
det ikke bliver en helt nem debat. 

Balance mellem tradition og nyt

»Som alle andre medlemsbårne or-
ganisationer må vi i disse år fi nde en 
god balance mellem traditionerne 
og det nye. Det bliver en debat, ja 
en forhandling med mange gode 
argumenter, som ikke alle vil kun-
ne tilgodeses. Derfor håber jeg, at 
mange vil blande sig i.«

Hele det danske mindretal er 
gestand for en drøftelse på årets 
»Sydslesvigkonference« den 17. 
marts på Christianslyst. Konferen-
cen arrangeres af Samrådet, og alle 
fra mindretallet kan være med. På 
dagsordenen står blandt andet drøf-
telsen af en »kultur-kanon« for det 
danske mindretal. Denne liste skal 
omfatte de vigtigste værdier og tra-
ditioner, der kendetegner det dan-
ske mindretal. Konferencen danner 
startpunktet for en folkelig debat om 
denne kanon, der kan blive rigtig 
hed: Hører f.eks. den kristne kultur-
arv med til det danske mindretal? 
Det kan alle være med til at drøfte.

Synlighed i Danmark

En permanent opgave for mindretal-
let, som SSF løfter en stor del af, er 
at gøre mindretallet synligt nord for 
grænsen. »Hvis ikke også den unge 
generation i Danmark har en fore-
stilling om, hvad det danske min-
dretal er, og at det er noget godt, så 
vil den en skønne dag stille spørgs-
målstegn ved den uvurderlige støtte, 

vi får fra det offi cielle Danmark. Vi 
har mange gode venner i vores mo-
derland, men det er en permanent 
opgave for os alle, at fi nde nye og 
pleje gamle venskaber for at opret-
holde det gamle bånd på moderne 
vilkår,« siger Jon Hardon Hansen. 
Derfor deltager SSF 2018 blandt 
andet atter i det store Folkemøde 
på Bornholm og er repræsenteret på 
rejsemessen i Herning i februar, til 
de »Historiske dage« i København 
i marts og under Kulturnatten i Kø-
benhavn til oktober. 

Synlighed i Europa

Netop fordi ideen om Mindretalle-
nes Hus nu er blevet lagt på is (se 
artiklen til venstre), vil SSF på euro-
pæisk plan gøre en indsats for at 
holde denne idé i live. »I forbindel-
se med den meget hede diskussion 
i de sidste uger er vi kommet dertil, 
hvor nogen stiller spørgsmålstegn 
ved, at det internationale samarbej-
de overhovedet hører til SSFs kerne-
opgaver. Men det gør det. Selvføl-
gelig vil vi fortsat deltage aktivt i det 
internationale mindretalsarbejde. Vi 
vil kæmpe videre for at samle hver 
enkelt underskrift til Minority Safe-
pack-kampagnen og fortsat deltage 
aktivt i FUEN-samarbejdet,« påpe-
ger Jon Hardon Hansen. Desuden 
deltager SSFs generalsekretær på 
mindretallets vegne i en høring af 
mindretallene i Europarådet i Stras-
bourg. leb
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www.minority-safepack.eu

SSF 2018: Indre udvikling 
og ydre synlighedSSF stopper Pakhus-

projektet men vil 
holde fast i ideen om 
Mindretallenes Hus
KØBENHAVN/FLENSBORG. På et 
møde med kulturminister Mette 
Bock har SSFs formand Jon Hardon 
Hansen og SSFs generalsekretær 
Jens A. Christiansen tirsdag efter-
middag (9. januar) valgt at sætte 
projektet Mindretallenes Hus på 
stand by og opgive de hidtidige 
planer om at etablere et sådant cen-
trum i SSFs pakhus ved 
siden af Flensborghus. 
(jvf. sidste uges særudga-
ve af KONTAKT)

På mødet med ministe-
ren redegjorde SSF for 
den aktuelle situation og 
meddelte, at der på bag-
grund af den aktuelle de-
bat og modstanden i for-
hold til byggeprojektet, 
er brug for en »timeout«. 
Denne pause vil  SSF 
bruge til at nyvurdere si-
tuationen og fi nde andre 
veje for at realisere idéen 
bag Mindretallenes Hus. 

Pakhusprojektet stoppes

»Rent praktisk betyder det, at jeg 
vil foreslå SSFs hovedstyrelse, at vi 
stopper pakhusprojektet«, sagde 
SSF-formand Jon Hardon Hansen i 
går før styrelsens møde. »Både vi og 
den danske regering vil nu tage kon-
takt til vores tyske partnere i Berlin, 
Kiel og Flensborg, der jo har været 
meget engagerede og optaget af 
projektet, og forklare situationen. 

Jeg håber, at vi efter en tænkepause 
indenfor SSF, hvor vi selvfølgelig ind-
drager alle, kan tage fat på en dialog 
med de andre danske organisationer 
og FUEN. Vi bør tale om, hvad vi i 

fællesskab kan gøre for at realisere 
ideen om Mindretallenes Hus i vo-
res region. Det vil sige, holde fast i 
ideen Mindretallenes Hus, der har 
bred opbakning i mindretallet, men 
på sigt etablere et sådant centrum 
og mødested for europas mindretal 
et andet sted end i det gamle pak-
hus.«

Lukket fra den danske side

Kulturminister Mette Bock, der tidli-
gere har været formand for Grænse-
foreningen, erklærede efter mødet 
med henblik på Pakhusprojektet: 
»Det aktuelle projekt er lukket fra 
den danske regerings side. Det vil vi 
meddele vores samarbejdspartnere i 
Tyskland.«

Ovenpå drøftelsen med ministe-
ren har Mindretallenes Hus også 
været genstand for et SSF-ho-
vedstyrelsesmøde i går aftes, der 
fandt sted i Flensborg. Da denne 
KONTAKT er blevet trykt på sam-
me tid, fi nder du i dag (torsdag) et 
aktuelt referat fra mødet på vores 
hjemmeside www.syfo.de 

Sydslesviger på Folkemødet 2017 på Bornholm - Distriktsmøde i Slesvig 2015 - Minority-Safepack-kampagne 2017.

Fotos: Flensborg Avis

2018 byder på mange spæn-
dende udfordringer. I slut-
ningen af året vil SSF forhå-
bentlig ikke kun have opnået 
en masse mål i det daglige 
arbejde. Vi skulle også have 
mål for, hvad der skal være 
anderledes ved vores for-
ening i 2019 og derefter. 

Solidariteten på prøve
Den 6. maj er der atter valg i Slesvig-Holsten. 
SSWs og SSFs formænd appellerer til mindretal-
lets solidaritet med de kandidater der opstiller i 
kommuner, kredse og byer.

Juletræsbål i Ves
Vil du gerne se dit eget eller andre fl inke men-
neskers juletræ stå i fl ammer? Og hygge dig 
sammen med dem ved bålet? Så kan du tage til 
juletræsbål i Oksbøl forsamlingshus på fredag.

Mette Bock

Masser af tilbud
De danske biblioteker i Sydslesvig tilbyder et 
væld af spændende og underholdende arran-
gementer for børn og voksne her i årets første 
måneder.
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Fornyelse skal der til
i vores fællesskab

Langsomt er vi ved at vænne os 
til at skrive »2018« og kan sætte 
sløjfe på de første nytårsarran-
gementer rundt omkring. Vores 
aktive i distrikter og amter er så 
småt ved at forbererede de sidste 
tilbud, før invitationerne til deres 
generalforsamlinger går ud. De 
er tegnet på, at vores arbejdsår i 
SSFs basis lakker mod enden. Hist 
og her ledes der allerede med lys 
og lygte efter nye bestyrelsesmed-
lemmer til at tage over, og besty-
relser spørger sig selv, hvad de 
skal tilbyde i det nye år. Mange 
overvejer også, hvordan man kan 
forny tilbuddet og tiltrække nogle 
fl ere af de yngre i vores rækker. 
Det er noget af en udfordring og 
et stort ansvar, vores basis overta-
ger i disse år.

Også SSF på landsplan følger 
denne udvikling tæt. 2018 bliver 
året, hvor vi med ny kraft tager fat 
på den fornyelsesproces, der er 
startet under navnet »forenings-
udviklingen«. Den skal gøre vores 
organisations strukturer mere 
tidssvarende og attraktive for de 
yngre, og den skal især også un-
derstøtte vores distrikter i at fi nde 
nye veje og lære af hinanden, der 
hvor nogle gør gode erfaringer. 
Det skal ikke være forandring for 

forandringens skyld dér, hvor det 
går godt. Men mange steder er 
der ingen vej uden om forandring 
og udvikling, for at videreføre 
et levende dansk fællesskab på 
stedet.

SSFs ledelse vil gøre sit til, at det 
lykkes og bakke op om dem. der 
påtager sig at løfte denne opgave. 
Vi gør det efter beste beskub ved 
at videreføre den foreningsudvik-
lingsproces, vi har startet. Vi gør 
det, ved via vores engagerede 
og dygtige amtskonsulenter at 
tilbyde al den hjælp vi kan give til 
dem, der spørger om det. Og vi 
gør det, ved at være åbne for til-
skyndelser og nye projekter. Og vi 
vil også gerne blive bedre til, her 
i KONTAKT at fremhæve de gode 
ideer, vores engagerede distrikter 
rundt omkring har og som andre 
gerne må »låne«.

Så kom og deltag i de tanker, vi 
gør os om SSFs og mindretallets 
fremtid. 2018 giver rig mulighed 
til det på helt forskellige planer - 
lige fra generalforsamlingerne til 
Sydslesvigkonferencen. Vel mødt 
til debatten!
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Et godt kommunalvalg 2018 
er afgørende for mindretallet

Ovenpå skuffelsen til landdagsvalget 
i maj 2017, hvor SSW gik tilbage, 
håber partiets landsformand Flem-
ming Meyer nu på et bedre valg 
et år senere. »Jeg er altid optimist, 
så jeg er sikker på, at det går godt. 
Men det kommer ikke af sig selv. 
Det forudsætter, at mindretallet 
bakker op om dem, der i de næste 
fem år skal kæmpe for tilskud til 
det danske arbejde og dansk kultur 
rundt omkring i Sydslesvigs kom-
muneråd, kredsdage og byråd. Det 
er det, vi med SSWs kandidater vil 
kæmpe for i de næste fi re måneder« 
siger Meyer, hvis parti opstiller kan-
didater i Sydslesvig, Kiel og enkelte 
kommuner syd for Rendsborg. 

»Al erfaring viser, at SSWs repræsen-
tanter er de eneste, der konsekvent 
kæmper for, at vores danske børne-
haver, skoler og kulturinstitutioner 
bliver ligestillet«, siger Flemming 
Meyer. Derfor håber han nu på, 
at rigtigt mange med tilknytning til 
mindretallet - også danske statsbor-
gere har stemmeret den 6. maj - gør 
brug af deres stemmeret og bakker 
op om vort parti. 

Ligestilling mangler mange stedet

»Mange steder gælder det, om SSW 
kommer ind og det danske min-
dretal overhovedet får en stemme i 
kommunen eller ikke. Andre steder 
kan et enkelt mandat mere eller 

mindre være afgørende for, hvor 
meget ligestilling vi kan opnå. Så 
det er ikke en fl oskel, når vi siger, 
at hver eneste stemme tæller.«

SSW-formanden advarer imod at 
tro, at den hellige grav er vel forva-
ret, efter at Landdagen i Kiel har af-
sikret 100%-tilskuddet til de danske 
skolebørn. »I kommunerne besluttes 
mange ting, der har stor betydning 
for os - lige fra renovering af skoler 
til støtte til SSFs kulturtilbud. Her 
er vi nok de fl este steder endnu 
langt fra den ligestillings-kultur, der 
i de sidste år heldigvis har præget 
landspolitikken,« vurderer Flemming 
Meyer. 

Derfor er han glad for, at SSW for 
tiden samarbejder med de andre 
danske organisationer for at fi nde 
ud af, hvordan man får de mange 
tusinde medlemmer af mindretallet 
rundt omkring i tale - også de dan-
ske statsborgere. »Hvis bare vi alle 
står sammen, så kan det ikke gå 
helt galt.«

SSF bakker op

SSFs formand Jon Hardon Hansen, 
der selv opstiller som SSW-kandidat 
i Nordfrisland, er enig i Flemming 
Meyers vurdering. »Alle organisatio-
ner, der til daglig profi terer af SSWs 
indsats for deres økonomi og gode 
rammebetingelser, har en forplig-
telse til at bakke op om vores parti 
og mobilisere deres medlemmer og 
brugere til at gå til valg. Som man 
siger på tysk: von nix kommt nix. 
Der hvor SSW ikke er repræsenteret 
eller står svagt, har vi ikke en kin-
amands chance for at vinde gehør 
for vores krav om ligeberettigede til-
skud til vores arbejde. Så derfor må 
vi selvfølgelig sørge for, at der i vores 
SSF-distrikter, i Skoleforeningens og 
SdUs institutioner, i Sundhedstje-
nestens tilbud og alle andre steder, 
hvor vi møder mange medlemmer, 
gøres opmærksom på, hvad en 

[KONTAKT] Forretningsudvalget for 
Sydslesvigsk Forening har besluttet, 
af indtægterne fra Dybbølsdags-ind-
samlingen 2018 bliver øremærket til 
Oksbøl Forsamlingshus, der har brug 
for en økonomisk håndsrækning til 
et nyt fyringsanlæg.

Og den beslutning er i den grad en 
’lun nyhed’ for den daglige bestyrer 
af Oksbøl Forsamlingshus, Niels 
Wolfsdorf. ”Vi trænger i den grad til 
et nyt fyringsanlæg. Det nuværende 
oliefyr, som har cirka 22 år på ba-
gen, er så udtjent og nedslidt, at det 
ofte sætter ud og gør opvarmningen 
af for- samlingshuset til 
lidt af et lotteri 

fra gang til 
gang. Og 
så er 

kedlen for resten også så utæt, at 
vi løbende hælde vand på og kon-
stant holde øje med, at anlægget 
ikke løber tør for vand”, forklarer 
bestyreren. Han tilføjer i samme ån-
dedrag, at det heller ikke længere er 
muligt at købe originale reservedele 
til det gamle oliefyr, der blev købt 
og opsat af en sydtysk leverandør, 
som for længst er gået konkurs. ”Og 
som prikken over i’et har oliefyret 
også fået det røde kort af skorstens-
fejeren, der har pålagt os at udskifte 
fyret senest år 2020, hvor der træ-
der nogle nye og skrappere regler i 
kraft, som det ikke kan leve op til”, 
pointerer Niels Wolfsdorf.

En udskiftning af fyringsanlægget i 
Oksbøl Forsamlingshus er derfor 

meget påtrængende, så det 
lokale omdrejningspunkt 
for medlemmerne af SSF i 
distrikt Munkbrarup-Ves 

og de øvrige danske for-
eninger i lokalområdet 
også kan blive moderni-
seret og ført up-to-date 

på det varmemæssige 
område.

Det godt 65 år gamle forsamlings-
hus i Ves, lægger hvert år lokaler og 
udearealer til et sted mellem 80 og 
90 arrangementer, der tilsammen 
tiltrækker godt 3.000 brugere. I de 
sidste år har distriktet vidtgående 
selvstændigt sørget for moderni-
sering af køkken og toiletter med 
fondsmidler.

Den sydslesvigske Dybbøldags-ind-
samling er er et udtryk for selvhjælp 
og for de danske sydslesvigeres soli-
daritet med hinanden. Indsamlingen 
giver et gennemsnit et afkast på cir-
ka 4.000 euro per år.
Bidrag til Dybbøldags-indsamlin-
gen bedes indbetalt til 
Sydslesvigsk Forening
Union-Bank
IBAN: DE23 2152 0100 0000 
017175 - BIC: UNBNDE 21XXX
For beløb over 15 euro tilsendes 
”Spenden-Bescheinigung” (navn og 
adresse tydeligt på overførslen!). 

Sydslesvigsk Forening ønsker alle 
en god Dybbøldags-indsamling og 
opfordrer samtlige medlemmer til at 
støtte indsamlingen. 

Hjælp til Oksbøl forsamlingshus
DYBBØLDAGS-INDSAMLINGEN 2018

af for- samlingshuset til 
lidt af et lotteri 

fra gang til 
gang. Og 
så er 

pointerer Niels Wolfsdorf.

En udskiftning af fyringsanlægget i 
Oksbøl Forsamlingshus er derfor 

meget påtrængende, så det 
lokale omdrejningspunkt 
for medlemmerne af SSF i 

Den 6. maj skal mindretal-
lets solidaritet atter stå sin 
prøve. Denne dag er der 
kommunalvalg i Slesvig-Hol-
sten. Valget er ikke kun et 
vigtigt fi ngerpeg for SSW, 
det er også betydningsfuldt 
for mindretallets ligestilling 
rundt omkring. SSF vil igen 
gøre en særlig indsats for 
SSW-stemmer.

SSF-formand Jon Hardon Hansen vil 
gøre sit til, at organisationens medlem-
mer bakker op om mindretallets parti.

stemme på SSW betyder for vores 
børn, unge, voksne og ældre.«

Frivillige, der gerne vil gøre en 
personlig indsats forud for valget, 
er iøvrigt hjertelig velkomne til at 
henvende sig til SSWs kommunale 
sekretær Bodo Neumann, tlf. 0461-
144 08312 eller bodo.neumann@
ssw.de, der kan formidle kontakten. 

SSW-formand Flemming Meyer håber 
på stor opbakning fra mindretallets 
medlemmer til valget den 6. maj.
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12. januar
SSF-distrikt Munkbrarup-Ves: Juletræsbrænding ved forsamlingshuset kl. 18
SSF-distrikt Nibøl: Lottoaften på skolen kl. 19.30
SSF Sydtønder, Husum og Ejdersted: Vestkystkultur med Ida Gard, Husumhus kl. 20

13. januar
Dansk Centralbibliotek: Dolas Dukketeater på Flensborg Bibliotek kl. 11
Flensborg Roklub: Generalforsamling i Roklubben kl. 15
Det Lille Teater: Familieforestilling ”Otto er et næsehorn”, Hjemmet kl. 16.00
SSF: Figaros og Den Ny Opera: ”Piraterne fra Penzance”, Flensborg Teater kl. 20
Harreslev Kvindeforening: Nytårskomsammen på skolen kl. 14.30
SSF-distrikt Egernførde: Gensynseftermiddag i Medborgerhuset kl. 14.30

15. januar
Flensborg SSF-distrikt Nord: Diabetikerklub i Menighedshuset kl. 14
Harreslev Ældreklub: Klubdag på skolen kl. 14.30
SSF-distrikt Hatsted: Generalforsamling i forsamlingshuset kl. 

16. januar
Biffen: Filmen ”Du forsvinder” vises på Flensborghus kl. 19.30
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad med Sejlklubben i Tønnsenhuset kl. 9
SSF-distrikt Husby: Generalforsamling på skolen kl. 19
Skovlund-Valsbøl ældreklub: Spil og sang i Skovlund Forsamlingshus kl. 15-17
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset kl. 19-22
Skovby Seniorklub: Hyggeeftermiddag med kaffebord i Hærvejshuset kl. 15

17. januar
Dansk Centralbibliotek: Ny dansk malerkunst - Foredrag med Grethe Marie Bay 
om Per Kirkeby på Flensborg Bibliotek kl. 19
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
Valsbøl og omegns folkedansere: Danseaften i Skovlund Forsamlingshus kl. 19.30
Slesvig Menighedspleje: Pastor Morten Mortensen fortæller om ”Nyt fra Bangladesh” 
Ansgarsalen kl. 14.30
SSF-distrikt Mårkær: Spilleaften i mødelokalet i børnehaven kl. 19
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30

18. januar
Dansk Centralbibliotek: Hemmelig klub for børn på Flensborg Bibliotek kl. 15-17
Sydslesvigs danske Kunstforening: Generalforsamling på Flensborg Bibliotek kl. 19
Det Lille Teater: Familieforestilling ”Otto er et næsehorn”, Hjemmet kl. 19.00
SSF: Koncert med Sønderjyllands Symfoniorkester ”Bernstein, Ravel & Nielsen” i 
Deutsches Haus Flensborg kl. 20
Harreslev Kvindeforening: Hyggeaften i kirkens konfi rmandstue kl. 19
SSF- og SSW Vanderup: Generalforsamling med spisning på skolen kl. 19
SSF- og SSW-distrikt St. Peter-Ording: Generalforsamling på Klitskolen kl. 20
SSF-distrikt Gettorp: Generalforsamling i DRK-Haus kl. 19.30
Torsdagsklubben Mårkær: Møde hos Gertrud Jochimsen kl. 15
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
SSF Gottorp amt: Slesvighus-Biografen viser fi lmen  ”Du forsvinder”, Slesvighus,  
lille sal,  kl. 19.30
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[KONTAKT] Gennem det meste af 
tyve år har den aserbajdsjanskfødte 
pianist Oleg Marshev og Sønder-
jyllands Symfoniorkester haft et 
fortræffeligt musikalsk samarbejde. 
Det er både kommet til udtryk gen-
nem en lang række fælles koncerter 
og cd-indspilninger af blandt andet  
Chopins og Prokofievs samlede vær-
ker for klaver og orkester.

Samarbejdet fungerer stadig, og nu 
forenes Marshev, som lever i Italien, 
og Sønderjyllands Symfoniorkester 
på ny i en koncert den 20. januar i 
Flensborg, som nok er klassisk, men 
med en umiskendelig snert af jazz.

På repertoiret optræder blandt an-
det Ravels klaverkoncert i G-dur. 
Ravel var meget begejstret for den 
nye, amerikanske jazzmusik, hvilket 

[KONTAKT] Promenadeorkestret 
»Lauseniania«  som af mange er kendt 
under navnet »Slyngelorkestret« - er et 
fællesjysk underholdningsorkester, der 
vil skabe musikglæde og holde den lø-
dige underholdningsmusik levende.

»Lauseniania« står for den glade, livs-
bekræftende musik, og orkestrets vidt-
favnende repertoire spænder fra wie-

Nytårskoncert med »Lauseniana«
neroperetternes fejende valserytmer 
over Lumbyes indsmigrende melodier 
til vore dages moderne musicaltoner. 
I år er det Frederik Rolin, der er solist 
ved Nytårskoncerten. 

»Lauseniania«s Nytårskoncert  
21.01.2018, kl. 15.00
Holmberghalle, Holmberg 20, 
Harrislee 

»Slyngelorkestret« er endnu engang på spil i Sydslesvig, hvor SSF’s medlemmer og andre kan se frem til endnu en forrygen-
de nytårskoncert i Harreslev. (Foto: Lauseniania)

Entré: 17 (SSF-medlemmer) hhv. 20 
euro (ikke-medlemmer)

Billetter: SSF-billetten.de Union-Bank 
Harrislee, Süderstr. 89, Harrislee, tlf. 
+49 (0)461 700 320Hermann & Sö-
gaard, Torvegade 9-11, Padborg, tlf. 
+45 7467 1343Dansk sekretariat for 
Flensborg Amt, Norderstr. 74, Flens-
borg, tlf. +49 (0)461-14408 155

Symfonikoncert med 
en snert af Jazz

[KONTAKT] Mens danske jule-en-
tusiaster nord for grænsen frygter 
det værste for deres juletræ, når det 
har aftjent sin værnepligt som op-
lyst omdrejningspunkt for juleskrål, 
gaveræs og familiedansen ’rundt-
på-gulvet’, så har de dansksindede 
sydslesvigere syd for grænsen mere 
ro i sjælen på juletræets vegne.

Det gemmes nemlig ad vejen til 
nogle dage ind i de nye år, hvor 
det bliver brændt af sammen med 
alle de øvrige juletræer i nabolaget, 
samtidig med, at familie, naboer og 
venner hygger sig sammen omkring 
bålet med en lun pølse og en kop 
gløgg eller noget andet mundgodt.

Hos SSF Munkbrarup-Ves er jule-
træs-afbrændingen ligefrem sat i 
system og finder denne gang sted på 
bålpladsen bag Oksbøl Forsamlings-
hus i morgen, fredag den 12. januar. 
Allerede siden den 2. januar har 
alle og enhver kunnet aflevere deres 
juletræ samme sted, så det også kan 
få en plads i det store bål.

En oplagt idé, der bør brede sig til 
resten af rigsfællesskabet nord for 
grænsen, hvor mange familier slet 
og ret sætter deres juletræ udenfor 
døren i håb om, at det forsvinder 
på mystisk vis eller måske ender i 
toppen af naboens flagstang.  Hvis 
da ikke lige indehaveren selv mosler 
juletræet ind bag i sin gamle Toyota 

for at aflevere juletræet på gen-
brugspladsen, for bagefter at bruge 
et par timer på at befri bagagerum-
met for de grønne nåle. Bøvlet og 
besværligt som bare pokker - og slet 
ikke på højde med den afsked med 
juletræerne, som praktiseres under 
mindretallets himmelstrøg. KS

Juletræsbål
12.01.2018, kl. 18.00
Oksbøl forsamlingshus
Oxbüll Süd 8, 24999 Wees
Niels Wolfsdorf, tlf. 04631 8268

Slut julen af med 
bål og brand

Synnejysk humor med 
Flemming Nielsen

Niels: foto fra 
tidligere år?

Æ Glæje mæ te å kom å Flensborhus
å snak æ ledde vedde sønnejysk.
 
Tillad mig at udtrykke min glæde 
over at komme på Flensborghus 
onsdag den 17. januar som gæst hos 
Humanitært udvalg i SSF.

Æ e' invitee te å hol mit foredrach 
»Man i e' tyn - å kuen i e' balle« - 
men sjelom I it er så stiv i vos sproch 
nord for Krusau, må I gjern møe op - 
å grien mæ. Å vis de æ naue oe, som 
I it forstæe, ska' i bae spøe.

Hvis alt går vel, skal vi også synge 
nogle sange på sønderjysk - og i
slipper heller ikke for at høre histo-
rien om Hans og Hanne fra Syn-
neborre: Hans å Hanne haej væt å 
ferie nee i e Harz, å å e vej hjem å 
e Autobahn vil Hans got in å e Rast-

smittede af i mange af hans værker. 
Derudover indgår også ouverturen 
fra West Side Story - baseret på mu-
sikken fra Leonard Bernstein. Ravels 
’Pavane pour une infante défunte” 
og Carl Nielsens Symfoni nr. 5.

I spidsen for orkestret står Henrik 
Schaefer - en særdeles erfaren og 
kompetent dirigent, som bl.a. har 
dirigeret Tokyo Symphony, Hel-
singborg Symfoniorkester, Sapporo 
Symphony og Stuttgarter Philharmo-
niker.

Sønderjyllands Symfoniorkester 
& Oleg Marshev, klavér
18.01.2018, kl. 20.00
Deutsches Haus, 
Friedrich-Ebert-Str. 7, Flensborg
Arrangør: Sydslesvigsk Forening 
www.syfo.de  Sponsor: Danfoss

Der er stadig billetter at få. 

Billetter: ssf-billetten.de, +49 461 
144 08 125, SSFs sekretariater, Akti-
vitetshuset, sh:z Ticketcenter Niko-
laistr. 7 FL eller ved indgangen.

Foto: www.olegmarshev.com
Foto: Martina Metzger

stette ved Hüttener Berge å ha æ 
ledde vedde gullaschsop. Men DET 
vil Hanne it - hun køe, hun vå træet 
-å hun ville hjem. Så ingen sop te 
Hans. Lich før Slesvig fik Hans øje å 
et par grise in å en mark, å han soej 
så te sin kuen: »Nå - det er måske 
din familie, de gæe derin?«.»Ja«, 
kom det stras fra Hanne - »det æ mi-
ne svicheforældre«.

På gensyn den 17.

         Flemming Nielsen, 
         journalist, Egernsund

Sønderjysk eftermiddag med 
Flemming Nielsen
17.01.2018, kl. 14.30
Flensborghus, Lille Sal, 
Norderstr. 76, Flensborg
Tilmelding 0461 14408126

SSF SCT. JØRGEN/MØRVIG og RENDSBORG

SILD

Nytårsfrokoster 2017 
slår alle rekorder
FLENSBORG. 62 tilmeldte, ny re-
kord, da SSF-distrikt Sct. Jørgen/ 
Mørvig i Flensborg lørdag den 6. ja-
nuar indbød medlemmerne til sin 5. 
nytårsfrokost i menighedslokalerne 
på Adelby Kirkevej (foto).
God mad, lidt godt at drikke til, 
fællessange og hygge stod på dags-
ordenen denne gang, som formand 
Lars Nielsen sagde i sin velkomst 
forud for knap fire timers skønne-
ste samvær præget af en god snak 

medlemmerne imellem.I dagens an-
ledning var også SSF-næstformand 
Gitte Hougaard-Werner og SSF-for-
retningsudvalgsmedlem Annette 
Neumann mødt op for at opleve 
et afslappet samvær sammen med 
andre medlemmer end de hjemme-
fra kendte - og uden forpligtende 
dagsorden.

Distriktets ”husorkester” med næst-
formand Finn Egeris Petersen i spid-

Lær at lave smørre-
brød på Sild
SSF Sild inviterer til et smørrebrøds-
kursus med Gisela fredag den 19. 
januar kl. 16.30 i Kejtum-Hallen.
Vi fremstiller forskelligt tradionelt, 
smørrebrød med original danske rå-
varer. Bagefter er der fællesspisning 
med et glas prosecco.

Pris pr. næse 18,00 euro. 
Tilmelding til Gisela senest den 15. 
januar på tlf. 04651 449 474 eller 
petermatjes@hotmail.com

    Peter Petersen, SSF Sild

sen akkompagnerede til fællessan-
gene, og distriktets ”madmor” Frida 
Nielsen fik fortjent applaus for dages 
madlavning med den nødvendige 
forberedelse i menighedshusets to 
små køkkener, assisteret af nogle en-
gagerede bestyrelsesmedlemmer.På 
deltagernes vegne skal der lyde en 
tak for god behandling. Man glæder 
sig til et gensyn med hinanden ved 
de kommende arrangementer, bl.a. 
generalforsamlingen den 6. februar. 
Og naturligvis også til nytårsfroko-
sten 2019 – altid den første lørdag i 
januar.   Be.

Også Rendsborg melder om gæste-
rekord til deres nytårsbrunch. Den 
7. januar var distriktets forsamlings-
hus, Ejderhuset, fyldt til bristepunk-
tet. »86 personer fandt plads i salen, 
som normalt er beregnet til 80. 
Både børnefamilier og ældre havde 
tilmeldt sig, og de måtte rykke tæt-
tere sammen og benytte borde og 
stole fra kontoret,« fortæller Margret 
Mannes, der er formand for SSF 
Rendsborg by. Distriktet bød på en 
stor buffet med hjemmelavede
retter og alskens lækkerier. Efter 
sang, mad og snaps kunne børnene 
se en film eller lege, mens forældre-
ne hyggede sig og snakkede sam-
men. En vellykket start på 2018. 
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KIRKEN

[KONTAKT] Kirkegængerne i Den 
Danske Kirke i Lyksborg har allerede 
fået en forsmag på, hvad der er i 
vente på det kommende Christians-
lystmøde, som er programsat til 2.-
3. marts 2018.

Overskriften vil denne gang være 
”Religiøse konfl ikter på tværs af tid 
og sted”. Foredragsholderne vil, som 
så mange gange tidligere, være af 
høj standard, og det gennemgåen-
de tema vil være, at der rundt om 
i verden konstant er gang i større 
eller mindre konfl ikter, som har en 
religiøs bundklang. Og det til trods 
for, at stort set alle religioner i almin-
delighed forkynder fred og fordra-
gelighed. 

Flere af de aktuelle konfl ikter har 
efterladt tydelige spor over både 
Mellemøsten og Europa, hvor den 
generelle sikkerhedssituation er un-
der forvandling og, hvor ingen læn-
gere kan tage freden for givet. 

SdU

NORDFRIISK INSTITUUT

BAD CAMP
for 10-13 årige 

24.-25. februar 2018
i Husum

Onlinetilmelding på  
www.dgi.dk/201814106001
senest 1. februar 2018    

www.sdu.de

[KONTAKT] Sydslesvigs danske 
Ungdomsforeningers (SdU) badmin-
tonudvalg lægger ud med et stramt 
program i årets første måneder. I 
januar og februar gennemføres tre 
store arrangementer.

Kvalifi kationsstævne til LM  

Idrætshallen ved A. P. Møller Skolen 
i Slesvig lægger lokaler til, når de 
yngste badmintonspillere fra børne-, 
ungdoms- og juniorrækkerne (fra 
U9 til U17 og U19) den 20. januar 
dyster om de sydslesvigske pladser 
til Landsmesterskaberne. Dermed 
gennemfører SdU Badminton det 
første af en række kvalifi kations-
stævner til de afgørende LM, som 
afvikles i Danmark senere på året. 

Sydslesvig-mesterskaber

Den første weekend i februar må-
ned lægger badmintonudvalget 
under Sydslesvigs danske Ungdoms-
foreninger (SdU) op til de årlige 
mesterskaber, hvor det afgøres, 
hvem der får retten til at kalde sig 
”Sydslesvigmester 2018”.

Mesterskaberne afvikles over to 
dage på A. P. Møller Skolen i Sles-
vig, hvor samtlige spillere i børne-, 
ungdoms- og juniorrækkerne mø-
des lørdag den 3. februar, mens 
søndagen er forbeholdt de voksne 
badminton-atleter i senior- og moti-
onistrækkerne. 
Yderligere info og tilmelding via 
hjemmesiden (www.sdu.de)

Bad Camp erstatter Julecamp 

Grundet for få tilmeldinger har bad-
minton-afdelingen under Sydslesvigs 
danske Ungdomsforeninger (SdU) 
desværre set sig nødsaget til at af-
lyse den ellers planlagte Julecamp 
mellem jul og nytår for ungdoms-
spillerne i U11- og U13-rækkerne. 

Masser af badminton for 
børn, unge og voksne

Ein Abschied und ein vergessener 
nordfriesischer Fahrradpionier 
[KONTAKT] Nach langjähriger Tä-
tigkeit hat Dr. Christian M. Sörensen 
den Vorsitz der »Arbeitsgruppe 
Geschichte« niedergelegt. Seit 2007 
leitete er die Arbeitsgemeinschaft 
des Nordfriesischen Instituts (NFI), 
die sich zweimal im Jahr zu ver-
schiedenen historischen Themen an 
wechselnden Orten trifft. 

Bei seiner Verabschiedung Ende 
2017 dankten die Vorsitzende 
des NFI-Trägervereins, Inken Völ-
pel-Krohn, und Institutsdirektor 
Professor Dr. Thomas Steensen im 
für seine vielfältige historischen Tä-
tigkeiten, deren Schwerpunkt in der 
Erforschung des Nationalsozialismus 
lag. Besonders verdient gemacht hat 
er sich um die Chronikarbeit in sei-
nem Wohnort Mildstedt. Sörensen 

geborenen Gregers Nissen (1867-
1942) vor. Sie ist in der im Nordfri-
isk Instituut herausgegebenen Reihe 
Nordfriesische Lebensläufe er-
schienen. Zusätzlich zum lebhaften 
Vortrag über den vergessenen Fahr-
radpionier wurden auch ein altes 
Fahrrad und Schriften des Lehrers 
und begeisterten Radfahrers Nissen 
gezeigt. Er setzte sich besonders für 
das Wanderfahren und die Verbes-
serung des Radsports ein. 
  Franziska Böhmer, 
  Nordfriisk Instituut

Lars Amenda/Oliver Leibbrand: 
Gregers Nissen - Fahrradpionier 
und Reiseschriftsteller, (Nordfrie-
sische Lebensläufe, Bd. 12) Bräist/
Bredstedt, 2017, 143 S., 58 Abb., 
ISBN 978-3-88007-414-9

dankte besonders dem langjährigen 
Sekretär der AG, Fiete Pingel, für 
seine Unterstützung. Seine histo-
rische Arbeit will Sörensen fortset-
zen. Zurzeit befasst er sich unter 
anderem mit den Straßennamen in 
Husum.

Nächstes Treffen: AG Geschichte 
31.01.2018 17 Uhr, Christian-
Jensen-Kolleg, Kirchenstr. 4-13, 
25821 Breklum 
Thema: Der Roman „Breklehem“ 
von Professor Dr. Uwe Pörksen.  
Weitere Informationen: 
info@nordfriiskinstitut.de 

Des Weiteren stellten die Auto-
ren Dr. Lars Amenda und Oliver 
Leibbrand ihre vor Kurzem veröf-
fentlichte Biografi e des in Soholm 

Et badminton-stævne, der ellers 
skulle have været afviklet 28.-29. 
december. 
Nu kan de pågældende spillere i 
de to rækker til gengæld se frem til 
24-.25. februar, hvor SdU Badmin-
ton i stedet inviterer til såkaldt ’Bad 

Camp’ i Træningshallen i Slesvig.  
Bad Camp er et stævne over to dage 
for spillere i 10-13 års alderen med 
indlagt overnatning i Husum Børne- 
og Ungdomshus og med en del an-
dre sjove aktiviteter på programmet 
udover at svinge ketcheren.

Christianslystmødet sætter 
fokus på religiøse konfl ikter 

Christianslystmødet består sam-
menlagt af tre spændende oplæg, 
hvor der efter hvert oplæg vil være 
mulighed for at stille spørgsmål og 
kommentere.

Som en del af forplejningen vil 
deltagerne få mulighed for at sætte 
tænderne i madretter og delikates-
ser, der blandt andet stammer fra 
Palæstina.  Og i de indlagte pauser 
er der mulighed for at lære nye 
mennesker at kende og udveksle er-
faringer og viden om mødets tema.   

Det foreløbige program kan ses på 
www.dks-fokekirken.dk

Dansk Kirke i Sydslesvig
»Christianslystmøde 2018«
arrangeret af menighederne
2.03. til 3.03.2018
Christianslyst, 24392 Nottfeld

Tilmelding og informationer via pa-
stor Ruben Fønsbo i Lyksborg.

Sydslesvigsk Forening Flensborg Amt og Flensborg By

Voksen FASTELAVN 
Fredag den 9. februar 2018 kl.19.00 
Christian Paulsen-Skolen, Tivolisalen
Südergraben 36, Flensborg

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

Nordisk buffetDJ Musik

Live musik

 med

En Kort en Lang

Kattekongen og 
kattedronningen 

kommer på KROFERIE

Aftenen koster 20 € for medlemmer           
eller 30 € for ikke-medlemmer.  
Der sælges vand, øl og vin.  
SSW giver en snaps. 

Billetter indtil 25. januar:
Sekretariatet for Flensborg By, 0461 14408 125/126 
Sekretariat for Flensborg Amt, 0461 14408 155/156

Andre drikkevarer må gerne medbringes. 

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

Bredsted, kl. 10.00, Parbo

Egernførde, 10.00, Mønsted

Flensborg 
- Ansgar Kirke, 10, Mortensen
- Helligåndskirken, 10, Ørsted
- Sct. Hans, 10.00, Dal
- Sct. Jørgen, 10.00, Egeris
- Sporskifte, 10.00, Hougesen

Frederiksstad, 9.30, Vogel

Hatsted, 14.00, Vogel

Husum, 11.00, Vogel

Kappel, 10.00, Korsgaard

Lyksborg, 11.30, Egeris

Læk, 10.00, Knudsen

Rendsborg, 14.30, Mønsted

SL, Slotskirken, 14, Nicolaisen

Sønder Brarup, 10.00, Steen

Tønning, St. Laurentius, 10.00, 
fælles dansk/tysk

Valsbølhus, 10.00, Rønnow

Vesterland, 10.30, Hansen

Styrk vores mindretal -  
  skaf et nyt SSF-medlem!

Gudstjenester
søndag den 14. januar 

 2. s. e. h. 3 k., 
 Joh. 4, 5-26 
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Tre lørdage bliver ”livlige” i Husum 
Bibliotek. Vi hygger med hobby-
værksteder, hvor vi laver små sjove 
og kreative ting.

Første gang i år er lørdag, den 13. 
januar kl. 10.30-12.30. Der er kaffe/
the på kanden til de voksne og saft 
til børnene. Ingen tilmelding.
Også 10. februar og 10. marts.

I 2015 havde spillefi lmen ”Under 
sandet” premiere. Det er en fi lm om, 
hvordan tyske soldater ryddede miner 
langs den jyske vestkyst i løbet af som-
meren 1945. Det er en historisk fi lm, 
der er baseret på virkelige hændelser. 

John Jensen, der er museumsinspektør 
ved Varde Museum, har inden for det 
seneste år foretaget en undersøgelse 
af, hvorfor tyske soldater blev sat til at 
rydde miner i Danmark i månederne 
efter den tyske kapitulation, og hvor-
dan arbejdet forløb. Undersøgelsen er 

Hemmelig klub på Børnebiblo åb-
ner for nye medlemmer!

Hent forårets hemmelige klubpro-
gram på bibliotek og tilmeld dig 
allerede nu på dcb@dcbib.dk 

Hemmeligheds-Hint: Vanvittig efter-
middag med skoleinspektør i under-
bukser... Griner du allerede nu, så 
er klubben lige noget for dig.

Flensborg Bibliotek/Børnebiblioteket
tors.18. januar og tirs. 23. januar 
kl. 15.00 – 17:00 
Norderstrasse 59, 24939 Flensburg

Slesvig Bibliotek 
ons. 24. januar kl. 15.00.17.00
Bismarckstraße 18A, Schleswig

»Livlig Lørdag« i
Husum Bibliotek

Flensborg og Slesvig: 
Hemmelig klub åbner 
for nye medlemmer

Minerydning i Danmark i 1945
 - fi lm og foredrag

baseret på nye kilder, der ikke tidligere 
har været benyttet. John Jensen er me-
get kritisk over for grundfortællingen i 
fi lmen. Museumsinspektøren fortæller.

Minerydning i Danmark i 1945
23. januar 2018, kl. 16.00
Flensborg Bibliotek, 
Nørregade/Norderstr. 59
Entré: 6 euro

Arrangører: Dansk Centralbibliotek og 
Folkeuniversitetet.

De tre malere er hver især enere i 
det vældige nybrud, der kommer i 
kunsten i slutningen af det 19. år-
hundrede, det være sig som menne-
ske og som kunstner. Hver især ud-
vikler de deres eget maleriske sprog, 
som bliver afgørende for eftertidens 
malerkunst. Paul Gauguin for den 
symbolistiske, Vincent van Gogh for 
den ekspressionistiske og Henri de 
Toulouse-Lautrec for art nouveau og 
jugendstilen og desuden for det nye 
billedmedie – plakaten.

Kunsthistoriker Grethe Bay præsen-
terer i tre billedforedrag om disse 
mænd mennesket og maleren. Det 
er muligt at deltage tirsdag formid-
dag eller onsdag aften.

Tre enere i kunsten: 
Paul Gauguin,  Vincent 
van Gogh og Henri de 
Toulouse-Lautrec

Hjælp til IT
Vil du i gang med at læse biblio-
tekets 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 16. 
januar kl. 16-17

Tag gerne tablet eller Ipad med. 

FLENSBORG BIBLIOTEK

Tre tirsdage 
første gang 23.01.2018, kl. 10.00 
på Flensborg Bibiotek, Norderstr. 59
Tilmelding: Charlotte Bassler, tlf. 
0461 73117 eller 01636959835, 
eller e-mail: chbassler@gmail.com

Foredragsrækken udbydes i samar-
bejde med voksenundervisningen.
Entre: 15 euro for tre foredrag

Tre onsdage
første gang 17.01.2018  kl. 19.00
Flensborg Bibliotek, Norderstr. 59

Onsdagsforedragene er arrangeret i 
samarbejde med Folkeuniversitet og 
er tre enkeltstående foredrag. 
Entré: 5 euro pr. foredrag.

Grethe Bay

Paul Gauguin (selvportræt oppe), Vin-
cent van Gogh (selvportræt nede) og 
Henri de Toulouse-Lautrec (plakat til 
venstre)(Kilde: Wikimedia Commons)

Hjælp os med at orientere dig 
endnu bedre om 
vores kulturtilbud, 
arrangementer 
og alt andet der 
rører sig i SSF...

Indbydelse til 
SSWs
nytårsreception
Fredag den 19.01.2018, kl. 19.00 
i Oase Flensburg
Kielseng 30, 24937 Flensburg

Deltagergebyr/Teilnehmergebühr: 10,00 Euro for maden.

På grund af begrænset antal pladser beder vi om bindende tilmelding 
til SSWs landssekretariat, tlf. 0461 14408310 eller e-mail: info@ssw.de. 
Seneste tilmeldingsfrist er mandag d. 15.01.2018.

For os i Sydslesvig.
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