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Alvor og
(u)hygge

Verdensmusik

Klimaforandringer

Kvindelig omskæring og
bortgiftning af småpiger er
de uhyggelige stikord for
et u-lands-møde i Jaruplund med folk, der ved,
hvad de taler om.

Los Fuegos leverer verdensmusik med latin- og
balkan-elementer ved en
koncert i Slesvig.

Koncertgruppen ”Spillestedet” inviterer til anderledes
julehygge i Hjemmet med
københavnerbandet
”Klimaforandringer”.
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JAZZ PÅ FLENSBORGHUS
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SAMRÅDS-APPEL

Det Sydslesvigske Samråd beder om, at de danske sydslesvigere bakker op om en juleaktion til fordel for syge børn i Sydslesvig og Sønderjylland.

Bak op om juleaktionen
til fordel for syge børn
Swinghouse Orchestra-portrætter. (Foto: Stephen Freiheit)

Swinghouse Orchestra
fører publikum tilbage
til en dekadent æra
Torsdag den 6. december fra kl. 20
fører SSFs og SdUs ”Jazz på Flensborghus” publikum med swingende
rytmer og elegance tilbage til den
dekadente swing-æra, hvor klubberne
sydede af jazz og dans.
Swinghouse Orchestra blev dannet
i 2010 på det legendariske spillested Copenhagen Jazzhouse i tæt
samarbejde med det københavnske
dansemiljø. Musikken er arrangeret af
den danske sanger og trompetist Peter
Marott, der har samlet fem danske
musikalske personligheder omkring
sig.
”Jeg elsker musik, der swinger. Jeg
elsker musik, der får publikum til at
danse. Jeg elsker musikere, der har
deres helt personlige sound og udtryk. Jeg elsker detaljen. Jeg elsker
helheden. Jeg elsker showbusiness.
Alt dette har jeg forsøgt at samle i mit
Swinghouse Orchestra, og sammen
med Morten, Jan, Lennart, Mads og
Mads vil jeg sprede gyldent jazzstøv
over hele verden,” fortæller Peter
Marrott.
I efteråret 2017 udkom deres debutalbum ”Swinghouse Orchestra”.

Billetter:
www.ssf-billetten.de,
tlf. 0461-14408125 - SSFs amtssekretariater - Aktivitetshuset sh:z Ticketcenter eller ved indgangen.
www.swinghouse.dk
MUSIKERNE:
Peter Marott (vok/trp)
Jan Harbeck (ts)
Mads Hyhne (trb)
Mads Søndergaard (pia)
Lennart Ginman (b)
Morten Ærø (tr)

Et samlet Sydslesvigsk Samråd opfordrer medlemmerne af det danske
mindretal til at bakke op om jule-aktionen »Kinderaugen zum Leuchten
bringen/ Juleglimt«.
Dette velgørende initiativ samler julegaver til børn, som må tilbringe julen
på hospitaler i Sydslesvig og Sønderjylland.

Alle er velkomne til at købe et stykke
legetøj eller lignende til et barn (115 år) og aflevere dette indpakket på
SSFs sekretariater eller på en af de
danske institutioner i Sydslesvig.
Så sørger organisationerne for, at gaverne når frem til initiativtagerne, inden de overdrages til hospitalsdirektørerne den 15. december. Gaverne

skal være nye, da mange af børnene
ligger i sterile omgivelse på intensivafdelinger.
Giverne bedes om muligt sætte en
seddel på, om gaven er til en dreng
eller pige og i hvilken aldersgruppe.

SSF KULTUR

Nu juler det for alvor
Sæsonen for adventsarrangementer, julefester og julefrokoster i SSFs
distrikter og amter, i foreninger og
andetsteds er for længst i gang. Og nu
topper SSF Kultur med hele 3x jul på
dansk til børn og voksne:

lekoncert med Mark & Christoffer på
Flensborghus. De to musikalske knej-

NISSER I LÆK

Sydslesvigske børn fra de lokale danske skoler synger med som nissekor,
når Sønderjyllands Symfoniorkester
giver sin årlige familiejulekoncert
fredag den 7. december kl. 19 i Læk
Danske Skole. Ved koncerten får
orkestret også besøg af skuespilleren
og komikeren Søren Hauch-Fausbøll,
der blandt andet er kendt for sin rolle
i ”Andersens Julehemmelighed” og
var manden inde i DRs „Bamse“ fra
1983 til 1991. Så det er et kendt og
populært ansigt, både børn og voksne
kommer til at møde ved denne festlige og sjove julekoncert.

MARK & CHRISTOFFER UDSOLGT
Den 10. december kl. 19 er der ju-

te med hver en stemme og en guitar
har lavet julekoncerter sammen i en
årrække, og deres hyggelige blanding
af sønderjysk jargon og kendte juleklassikere nyder stor succes rundt i
landets kulturhuse. To timers hygge
er garanteret - det er den glædelige
nyhed for dem, der allerede har sikret
sig billetter. For alle andre har vi allerede måttet meddele, at koncerten er
udsolgt.

BLUM & HAUGAARD

Blum & Haugaard og deres venner
giver julekoncert i Flensborg 14.
december.

Den flensborgske St. Jürgen-kirke
danner den festlige ramme for en helt
særlig julekoncert med to danske
folkstjerner og to østrigske musikere
den 14. december kl. 20. Den danske
sangerinde Helene Blum og violinist Harald Haugaard har slået sig
sammen med de virtuose østrigske
musikere Julia Lacherstorfer og Simon
Zöchlbauer fra ”Ramsch & Rosen”
plus cellisten Sophie Abraham fra
Wien og svenske Mattis Pérez (guitar)
for at udlodde den fælles poesi i nordisk folk og alpernes traditioner.
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I SKOVLUND FORSAMLINGSHUS

JUL PÅ FLENSBORGHUS

CENTRUM-DUBORG-VEST

Julefrokost for
medlemmer

Med Jens Bach Nielsen

Advent på
Flensborghus

Det bliver ikke Louise Dandanell og
Jacob Ørsted, der underholder, når
SSF Flensborg By og Humanitært
Udvalg kalder til jul på Flensborghus
onsdag den 12. december kl. 14.30.
I stedet kommer pastor emer. Jens
Bach Nielsen, tidl. Aventoft, der causerer om at ”være på vej til verdens
ende” garneret med nogle julesange.
Julestemning er der sørget for, og
kaffen er også på kanden, lover arrangøren.
For 5 euro og efter tilmelding via
Bysekretariatet, 0461 14408 126,
senest fredag middag den 7. december venter en dejlig eftermiddag for
deltagerne.

SSF-distrikt Skovlund-Valsbøl inviterer medlemmer og deres pårørende til
en hyggelig aften med en lækker julefrokost fredag den 14. december kl.
18.30 i Skovlund Forsamlingshus.
Prisen er 20 € pr. person inkl. drikkevarer.
Tilmelding og bordreservering kan
ske frem til men senest torsdag den 6.
december hos enten formand Helle
Wendler, ssf-skovlund-valsboel@web.
de eller kasserer Renate Hachmann,
rhachmann@icloud.com.

SSF SPORSKIFTE

Gratis julehygge
SSF Sporskifte inviterer hele familien
til gratis julehygge i Det Danske Hus
lørdag den 8. december kl. 14-18,
hvor man sammen bager, laver juleknas, drikker kaffe og chokolade - og
spiser risalamande - selvfølgelig med

mandelgave til den heldige. Derudover får man besøg af julemanden,
som danser rundt om juletræet med
alle og synger kendte gamle julesange.

SDU LUKKER

Medarbejdermøde
På grund af et medarbejdermøde har
SdU’s kontor på Flensborghus lukket

i dag, torsdag den 29. november kl.
8-11.

UGEN
DER KOMMER
30.
Flensborg Bibliotek: Dolas Dukketeater kl. 15
De danske foreninger i Vanderup: Deltager i Weihnachtsdorf Wanderup
SSF-distrikt Nibøl: Gåse- og andespil på skolen kl.
19.30
SSF-distrikt Frederiksstad: Julebasar i Paludanushuset
SSF-distrikt Drage-Svavsted: Lotto i forsamlingshuset
kl. 19.30
SSF-distrikt Svansø: Gløggaften på Risby Danske
Skole kl. 19
SSF-distrikt Treja/ Hollingsted: Lotto på skolen kl. 19
1.
Helligåndskirken Flensborg: Adventskoncert med
Stephan Krueger kl. 16
Ansgar Flensborg: Adventskoncert med Torsdagskoret kl. 16
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad med Spætteklubben i Tønnsenhuset kl. 9.30
Flensborg SSF- og SSW-distrikt Centrum/ Duborg/
Vest: Adventsfest på Flensborghus kl. 14.30
Flensborg SSF-distrikt Sct. Jørgen/Mørvig: Juleudflugt
til Tivoli Friheden i Århus fra Jens Jessen-Skolen kl.
11
Flensborg SSF-distrikt Skt. Hans: Adventshygge i Skt.
Hans Kirke og Jørgensby-Skolen kl. 14.30
SSF Sydtønder amt: Julefrokost på Nibøl Danske
Skole kl. 19
SSF-distrikt Sild, VUIF og menigheden: Koncert med
vokalensemblet Korvida i Skt. Niels kl. 16.30
De danske foreninger og institutioner i Tønning: Julemarked på Uffe-Skolen kl. 14-17
SSF-distrikt Kiel-Pris: Julefrokost i Christianshus
SSF-distrikt Mårkær: Adventsfest i Strukstrup Skole
kl. 15
SSF-distrikt Slesvig: Basar på Slesvighus kl. 10-16
2.
Jaruplund Højskole: Adventsdag med julehygge,
mad og værksteder kl. 15-18
SSF-distrikt Karlum-Tinningsted-Klægsbøl: Julelotto i
Tinningsted Forsamlingshus kl. 14.30
SSF og skolerne på Ejdersted samt Frederiksstad-Orkestret: Adventskoncert med Ejderstedkorets aspiranter og Frederiksstad-Orkestret i St.-Christian-Kirche,
Garding kl. 16
SSF-distrikt Egernførde: Julebasar på Jes Kruse-Skolen kl. 12
SSF-distrikt Nybjernt: Adventsfest i forsamlingshuset
kl. 15
SSF-distrikt Ravnkær: Julebasar i forsamlingshuset
kl. 11-17
3.
Helligåndskirken Flensborg: Koncert med Helligåndskirkens Kor kl. 20
Flensborg SSF-distrikt Nord: Diabetikerklub i menighedshuset kl. 14
SSF-distrikt Eggebæk/ Langsted: Julemøde

Medlemmer betaler 3 €, gæster 5 €.
Tilmelding - gerne omgående - til
SSFs bysekretariat, flby@syfo.de eller
14408-125/126/127.
Jens Bach Nielsen. (Foto: M Metzger)

SSF-distrikt Hatsted og Husum og Omegns Menighed: Mandagskaffe med julehygge i Hatsted Forsamlingshus kl. 14.30
SSF-distrikt Moldened: Spilleaften i forsamlingshuset
kl. 19
4.
Dansk Husflidskreds Sydslesvig: Julefrokost i caféen
i Idrætshallen
Flensborg SSF-distrikt Nord: Adventsafslutning i Sejlklubben i Tønnsenhuset kl. 9
De danske foreninger i Jaruplund, Veding og Sankelmark: Hyggeeftermiddag for alle med Tove og Jens
i kirken kl. 15
Store Vi Kvindeforening: Lotto og hygge i skolens
forhal kl. 19.30
Lyksborg Kvindeforening: Adventshygge på skolen
kl. 15.30
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyeftermiddag i forsamlingshuset kl. 14.30-17.00
Aktive Kvinder Slesvig: Adventsfest i Slesvig Roklub
kl. 19
5.
Aktive Kvinder Flensborg: Adventshygge på Aktivitetshuset kl. 18.30
Lyksborg menighed: Senioreftermiddag med julelotto i præstegården kl. 15.30
SSF-distrikt Rendsborg: Julemandsjagt i Ejderhuset
kl. 15.30
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset
kl. 15.30
SSF Slesvig by: Julekoncert i Pauluskirken kl. 19.30
Slesvig Seniorklub: Spilleeftermiddag i Ansgarsalen
kl. 14
6.
SSF Flensborg by og Gamles Værn: Adventsfest på
Flensborghus kl. 14.30
SSF, Humanitært Udvalg: Folkedans for seniorer
med Inger Marie Christensen på Flensborg Bibliotek
kl. 14.30
SSF og SdU: Jazz på Flensborghus med ”Swinghouse
Orchestra” kl. 20
Ladelund Kvindeforening: Adventsfest i Kirkevang
kl. 19
Aventoft menighed: Seniorcafé i menighedshuset
kl. 15
Læk menighed: Sangaften i menighedshuset kl. 19
SSF-distrikt Gettorp: Julehygge-komsammen kl. 18
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset
kl. 15
SSF Gottorp amt + Voksenundervisningsnævnet:
Dansk Samtalesalon med Lisbeth Bredholt Christensen på Slesvighus kl. 19.15-20.45
Mårkær Torsdagsklub: Møde hos Gertrud Jochimsen
kl. 15
SSF Gottorp amt: Juletur til Krusmølle fra Schleihallenparkplatz kl. 10.30

1. s. i advent, søndag den 2. december, Matt. 21, 1-9:
SL Ansgar, 10, Olesen
Sønder Brarup, 10, Mogensen
Vesterland, 10.30, Hansen
TORSDAG, 29. NOVEMBER
Harreslev, 17, Böll
MANDAG, 3. DECEMBER
Husum, 8, Vogel
TIRSDAG, 4. DECEMBER
Satrup, 9, Mogensen
TORSDAG, 6. DECEMBER
Drage, 10, Vogel

SSF PRIS/KLAUSTORP

Julefrokost
Glad for Skoleforeningens for alle

SSF

beslutning

SSF hilser det velkommen, at Skoleforeningens fællesråd har lagt den
mulige lukning af fire små skoler på
køl og opfordret dens styrelse til at
fremlægge alternativer.
”Det er en positiv nyhed, at et flertal
af forældre-repræsentanterne har
vægtet skolernes betydning anderledes end ledelsen. Dermed er der
udsigt til, at mindretalssamfundet i
lokalområderne kan videreudvikles i

stedet for at afvikles,” udtaler SSF-generalsekretær Jens A. Christiansen.
SSFs landsmøde havde den 10. november opfordret Dansk Skoleforening for Sydslesvig til at genoverveje
planer om at lukke fire danske skoler
syd for grænsen og bedt Skoleforeningens repræsentantskab om at
finde alternativer til en lukning af
skolerne.

SSF Pris/ Klaustorp inviterer til en
hyggelig aften med dansk inspireret
julemad og sang lørdag den 1. december klokken 18 på Christianshus.
Bestyrelsen har igen i år valgt at lave
julklapp med ”hadegaver”, så kik efter i gemmerne derhjemme.
Medlemspris 12 €, gæster 17 €.
Bestyrelsen opfordrer interesserede
ikke-medlemmer til at blive medlem
nu, deltage i julefrokosten til medlemspris og starte kontingent-betalingen først i 2019.
Tilmelding til pia.r@kielnet.net eller
0160-96838323.
Alle er velkomne.

JARUPLUND

GUDSTJENESTER
Aventoft Menighedshus, 9.30, Parbo
FL Ansgar Kirke, 10, Kirkegaard
FL Helligåndskirken, 10, Ørsted
FL Sct. Hans, 10, Dal
FL Sct. Jørgen, 10, Egeris
FL Sporskifte, 10, Hougesen
Frederiksstad, 19, Vogel
Harreslev, 16, Böll
Holtenå, 11, Brask
Husum, 15, Vogel
Jaruplund, 9.30, Mortensen
Kappel, 19, Mogensen
Lyksborg, 10, Fønsbo
Læk, 11, Parbo
Rendsborg, 14.30, Brask
Skovlund Forsamlingshus, 11,
Mortensen

SSF-SSW Centrum-Duborg-Vest indbyder til adventskaffe med kaffebord,
gløgg og festligt pyntet juletræ lørdag
den 1. december kl. 14.30 på Flensborghus.
Duborg-Skolens lyspiger synger for
deltagerne.

TORSDAGSKORET

Julekoncert
Torsdagskoret synger også i år julen
ind. Der er indøvet et alsidigt program, som kan høres lørdag kl. 16 i
Ansgarkirken i Flensborg og søndag
kl. 15 i Medelby kirke.
Der bliver også musikalske indslag,
og korets leder Stefan Graw synger
Ave Maria solo.

SSF RENDSBORG

Tove Holm og Jens Krüger Rasmussen fra projektet PULS på besigtigelsestur i
Tanzania. (Foto: privat)

Hygge – og alvor
SSF-distrikt Jaruplund-Veding, Sankelmark og Jaruplund danske menighed
indbyder til hyggeeftermiddag tirsdag
den 4. december kl.15 i kirkens lokaler i Jaruplund.
Tove Holm og Jens Krüger Rasmussen
fra Lemvig har overtaget det store
arbejde med projektet PULS, ”fra
u-landshjælp til selv-hjælp” efter Elly
Vesterager, der gik på pension som
80-årig.
På mødet fortæller de to om projektet.
Det omfatter skoleprojekter, erhvervs-

uddannelse, landbrug og sundhed.
For sundhedens vedkommende er
den største udfordring kampen mod
kvindelig omskæring og bortgiftning
af småpiger.
Tove og Jens er lige kommet hjem fra
en arbejdsrejse til Tanzania, hvor de
også har fortalt om, hvordan vi lever:
bl.a. uden tjenestefolk og at vi ikke
sover fra solnedgang til solopgang.
Alle er velkomne.
Takket være Margit og Erna kan deltagerne købe kaffe for 2 euro.
Inge Lise Bøwes/ Klaus Blitger.

SSF Rendsborg by inviterer til julebasar med juletræssalg i Ejderhuset,
Bydelsdorf lørdag den 8. december
kl. 12-16 med en hel del boder.
Juletræer sælges til en super-rabatpris
for SSF-medlemmer.
I boderne tilbydes gløgg, og kaffebordet omfatter ligeledes hygge og et
stort udvalg af hjemmebagte kager.
Der bliver forskellige aktiviteter for
børn.
Bestyrelsen glæder sig til at se mange
medlemmer og gæster.
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JULEBASAR I LÆK

Tak til hjælpere og gæster
Også i år har de danske institutioner
og foreninger i Læk arrangeret deres
julebasar i Læk Danske Skoles sportshal.
Basaren var utrolig godt besøgt. Folk
købte julepynt og hyggede sig med
en snak og friskbagte æbleskiver og
vafler, kaffe, vand og gløgg. Grillpølser, ærtesuppe og en stor tombola
trak også mange til.

Julebasar
med
juletræssalg

Arrangementet har for øvrigt udelukkende udstillere/ sælgere fra mindretallet.
Enkelte klasser fra skolen stillede med
salgsboder til fordel for deres klassekasser.
Tak til alle flittige hænder, som var
behjælpelige med gennemførelsen.
Tak for en hyggelig eftermiddag.
Margit Johannsen

Redaktion: Lars Erik Bethge
Bernd Engelbrecht
Dansk Generalsekretariat,
Nørregade/Norderstr. 76
24939 Flensborg
Telefon 0461/14408 120 eller
14408 122
Internet: www.syfo.de
e-mail: info@syfo.de
Udkommer hver torsdag.
Bezugspreis ist im
Mitgliedsbeitrag enthalten.
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LOS FUEGOS I SLESVIG
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I SLESVIG OG FLENSBORG

Northern Gospellights giver julekoncert i Slesvig og Flensborg.

Los Fuegos kommer fra Mexico, Colombia, Bosnien og Danmark

Verdensmusik med
”latin” og ”balkan”
Lørdag den 15. december kl. 20 indbyder SSF og verdensmusik-bandet
Los Fuegos til koncert på Slesvighus
i Slesvig.
Det multikulturelle verdensmusik-band med musikalsk udgangspunkt i latin og balkan leverer musik,
der udspringer fra deres egne kulturer
og musikmæssige baggrunde og giver
den multinationale lyd. En lyd og originalt materiale, der reflekterer over
de udfordringer, der opstår ved at bosætte sig i et nyt land med anderledes
kultur.
Bandet bevæger sig inden for forskellige stilarter; den rå umiddelbare følelse ved cumbia, den vilde ekstatiske

lyd fra balkan, det bølgende flow fra
reggae og den massive rock.
Los Fuegos kommer fra Mexico, Colombia, Bosnien og Danmark.
I 2014 blev Los Fuegos af Danish
Music Awards World nomineret som
“Bedste Live Navn 2014”.
https://www.losfuegos.dk/
Billetter: ssf-billetten.de, +49 461 144
08 125, SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter. eller ved
indgangen.
Arrangør: Sydslesvigsk Forening.

SSF SLESVIG

Gospel-julekoncert
Northern Gospellights, kor og band,
kan for tredje gang opleves med koncerter i juletiden:
Fredag den 7. december kl. 19.30 i
Dreifaltigkeitskirche i Slesvig-Frederiksberg og fredag den 14. december
kl. 19.30 i Ansgar Kirke i Flensborg.
Koret er på 40 sangere med orkester.
Entreen er gratis, og der er en god

festlig stemning, når koret går i gang.
Rytmer, soul og dans sætter kroppen i
gang, så det er svært at sidde stille.
Sidste år blev begge koncerter en stor
succes.
Der bliver samlet penge til velgørenhed, som Menighedernes Børne- og
Ungdomsarbejde MBU bekendtgør
samme aften.

Bandet består i år af: Søren Vangsted,
piano, Oskar Meyer, trommer, Ernst
Benkjær, bas, Rainer Thonfeld, saxofon.
Kor- og orkesterleder er Sven-Ulf
Jansen.
I pausen kan er købes drikkevarer og
andre lækre ting.
Arrangør er SSF og MBU.

HUSUM

Julemarkedet – et tilløbsstykke
Lørdag holdt de danske i Husum det
traditionelle julemarked på Husum
Danske Skole.
Det var godt besøgt, og der var noget
for en hver smag at tage med hjem
eller fortære på stedet.
Man kunne købe flettede julehjerter,
flettede stjerner, kalenderlys og kravlenisser, juledekorationer og meget
andet. Man kunne også på stedet vederkvæge sig med kaffe og kage eller
med hotdogs eller æbleskiver.
Markedet har tidligere fortrinsvist været holdet på Husumhus, men bliver
fremtidigt holdt på skift mellem Husum Danske Skole og Husumhus.

Hjemmelavet julepynt er indbegrebet af dansk juletradition. (Fotos: Daniel Lies)

Stort udbud af alskens dekorationer venter – som her på billedet fra et tidligere
Slesvighus-julemarked.

Julemarked på Slesvighus
Lørdag den 1. december starter SSF
Slesvig op med sit traditionelle julemarked på Slesvighus.
Dørene åbnes kl. 10, og hobbyudstillerne byder velkommen med et stort
udbud af dekorationer, gaveideer,
julebukke og lækkerier.

Omkring middagstid sørger Hiort Lorenzen Skolens minikor og luciapiger
for musikalsk underholdning, og i cafeteriaet i Lillesalen kan man nyde julestemningen med et stykke selvbagt
kage, pølser og en varm kop kaffe.

SSF EGERNFØRDE

Synger julen ind på
Rådhuspladsen
I morgen, fredag den 7. december kl.
16-17 synger SSF Egernførde julen
ind på Rådhuspladsen i Egernførde.
Mindretallet vil invitere flertalsbefolkningen til dans om juletræet og et
potpourri af gode julesange på dansk
og tysk.

Sangerne får hjælp af SSFs kendinge,
duoen Nissen og Frehr.
SSF Egernførde håber, at ideen bliver
vel modtaget, så alle kommer i julestemning på god dansk maner.
Helt fra Frederiksstad kom de for at smage spejdernes lækre æbleskiver.

Arrangementer
i Sydslesvig 2018/2019
december - januar
Swinghouse Orchestra

Børnejulekoncert

Julekoncert m.

Mark & Christoffer

Foto: S. Freiheit

Torsdag

Fredag

Mandag

Flensborghus

Læk Danske Skole

Flensborghus

06.12.2018 • 20:00
Flensborg

07.12.2018 • 19:00
Læk

10.12.2018 • 19:00
Flensborg

PÅ FLENSBORGHUS

Nordisk jul m.

Helene Blum & Harald Haugaard

Fredag

Los Fuegos

Lørdag

Cool Cats

Benjamin Koppel/Ole Koch Hansen/Bo Stief/Alex Riel

Torsdag

14.12.2018 • 20:00

15.12.2018 • 20:00

17.01.2019 • 20:00

Flensborg

Slesvig

Flensborg

St. Jürgen Kirche

Slesvighus

Flensborghus

PÅ FLENSBORGHUS

Billetter • Abo

+ 49 (0)461 - 14408 125

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

Koncerter
på stribe
Mandag den 3. december kl. 20 giver
Helligåndskirkens kor og dets leder,
organist Stephan Krueger en koncert
med engelsk kor- og orgelmusik i
Helligåndskirken i Flensborg.
Koret synger motetter og carols af
John Stainer og Gustav Holst, John
Rutters »Angel's Carol« og »Star Carol« for kor og klaver samt »Magnificat D-Dur« for kor og orgel af Edward
John Hopkins.

”Klimaforandringer”, et band fra København, giver koncert i Flensborg 4. december.

Gløgg med musik,
der sætter fut i julen
Den sydslesvigske koncertgruppe
”Spillestedet” introducerer tirsdag
4. december kl. 20 Det Lille Teater,
Mariegade 20 i Flensborg som musikscene og inviterer til lidt anderledes
julehygge med københavnerbandet
”Klimaforandringer”.
De jonglerer på tværs af alle genrer
og leverer støjende afropsych iblandet snesevis af andre elementer fra
syrerock, blues, kraut og jazz.
De seks musikere, der blandt andet
har tilknytning til navne som Bisse,
Svin, Maskinvåd, Under Byen og
Horse Orchestra, formår at skabe
en helt original musikalsk blanding,
der forbinder kompleks avantgarde
og psykedeliske guitarer med enkel,
afrikansk rytmik. Deres musik rykker
grænser men fremstår stringent, sikker
og enormt fokuseret. Kompositionerne kompletteres af tænksomme
tekster på enkle, haiku-lignende danske vers, der handler om universelle
emner som tilhørsforhold og livets
forgængelighed.
Bandet har spillet sammen siden
2014 og begejstret publikum i spillesteder overalt i Danmark samt på
festivaler som Ujazj og Copenhagen
Jazzfestival. Deres to albummer er
blevet rost af nationale og internationale anmeldere.
Koncerten i Sydslesvig danner på
passende vis overgangen til bandets
første turné uden for Danmarks grænser med koncerter i både Berlin, Amsterdam og Groningen.

Entréen er sat til 10 euro hhv. 5 euro
(reduceret) ved indgangen.
Der startes kl. 19 med gløgg og æbleskiver.
Tag venner med og oplev et julearrangement lidt ud over det sædvanlige.
Koncerten er støttet af Kulturbüro
Flensburg og SdU.

KONCERTGRUPPEN

Den sydslesvigske koncertgruppe
Spillestedet bestående af Roald Christesen, Eberhard von Oettingen, Ture
Pejtersen og Katrine Hoop, samles
omkring ønsket om at præsentere
nutidig, rytmisk dansk musik for et
sydslesvigsk publikum.
Arrangementerne er naturligvis åbne
for alle.

LØRDAGS-KONCERTER

Lørdag den 1. december starter rækken af gratis adventskoncerter i Helligåndskirken, alle kl. 16. Organist
Stephan Krueger giver en halv times
koncert med værker af Johann Sebastian Bach.
Den 8. december kan man høre værker af Dietrich Buxtehude, Rudolf
Tobias og Emil Sjögren.
Musik fra England med værker af
John Stanley, Edward John Hopkins,
Edward Cuthbert Bairstow og Charles
Hubert Hastings Parry spilles den 15.
december.
Med Hans Köster og Johannes Hensler, trompet, og Stephan Krueger, orgel, afsluttes advents-koncertrækken
den 22. december.

Helligåndskirken i Flensborg danner rammen om en række før-julekoncerter.
(Foto: Grænseforeningen)

KORVIDA PÅ SILD

BANDET

Lars Bech Pilgaard (guitar, vox)
Taus Bregnhøj Olesen (guitar)
Peter Skibsted (bass, vox)
Rasmus Kjær (keys),
Rune Lohse (drums, vox)
Anders Vestergaard (drums)
klimaforandringer.bandcamp.com
www.klimaforandringer.com
www.facebook.com/klimaforandringer
www.youtube.com/watch?v=KVy_
hHZ3Xxg
www.vimeo.com/145524438
www.youtube.com/watch?v=u4VbymPO3RM

PREMIERE

Nu også julemarked
i Kejtumhallen på Sild
Når Aktive Kvinder, VUI og SSF Sild
med Aktiv Cafeen for første gang arrangerer et julemarked i Kejtumhallen
søndag den 16. december klokken
11-17, er det på en måde som standin for foreningen »Kulturhaus Sylt”,
der ellers inviterer folk til julemarked
i landsbyens forsamlingshus ”Keitumer Friesensaal”.
Tilskyndelsen til at afholde et julemarked i dansk regi opstod, fordi
nævnte sal bygges om og ikke kan
benyttes i den sammenhæng.
Der bliver også opbakning med salgsboder fra en del af dem, som er vant
til at stå på markedet i ”Friesensaal”.
Den kulinariske ramme med salg af
hotdogs, æbleskiver, kaffe/ kager,
drikkevarer/ gløgg og børnepunch
tager udelukkende mindretallets foreninger sig af.
”Vi satser ikke på at få et stort overskud men ønsker at lave et godt
arrangement, hvor først og fremmest
de lokale kan komme og hygge sig
sammen”, udtaler Peter Petersen, tals-

Mellem korstykkerne spiller Stephan
Krueger musik af John Stanley og Edward Cuthbert Bairstow på Bruhn-orgel.
Entré: 5 euro.

mand og initiativtager.

EKSTRA LØFT

Julestemningen får et ekstra løft den
dag, når Mahara Jacobsen fra Ny
Galmsbøl synger julesange. Sangerinden er født i Buenos Aires.
Hendes mor er maori og stammer fra
New Zealand. Faderen er dansk statsborger og forhenværende sømand.
Mahara er student fra Duborg-Skolen.
Hun blev kendt som medvirkende i
musicalen „Løvernes Konge“ af Elton
John og Lionel Richie. Endvidere har
hun markeret sig med sin egen interpretation af »Don´t Cry For Me Argentina« fra Andrew Lloyd Webbers
Musical »Evita«.

LOTTO 8.12.

SSF Sild inviterer medlemmer, familie og venner til julelotto lørdag den
8. december klokken 15 på Hans
Meng-Skolen i Vesterland med hygge, kaffe og andet.
wj

Vokalensemblet Korvida med korleder Helle Højer Vedel (t.h.) giver koncert i Vesterland lørdag eftermiddag.

Gratis koncert i Skt. Niels
Når vokalsensemblet Korvida fra
Aarhus giver koncert i Skt. Niels kirke
i Vesterland på Sild lørdag den 1.
december kl. 16.30, indbudt af SSF,
menigheden og ungdoms- og idrætsforeningen, er dirigenten og korlederen Helle Højer Vedel f. Hansen, på

hjemmebane igen, så at sige. Hun er
datter af Hans-Werner og Birgit Hansen, dengang lærere på Sild, og født
og opvokset på øen.
Hun er en koryfæ som dirigent og
korleder og har vundet adskillige priser med bl.a. Aarhus Pigekor i Kina,

Ungarn og Letland; bl.a. et verdensmesterskab for kor.
Vokalensemblet Korvida består af 25
kvinder i alderen 23-30 år. Blandt
dem er også Laura Kaplan fra List på
Sild.

BØRNETEATER PÅ LØRDAG

Fantasioland i fare
Harreslev Amatørscene opfører 50
minutters børneteater for de 5-9-årige
på Flensborg Bibliotek, Nørregade/
Norderstr. 59 lørdag den 1. december kl. 11:
Den onde nikke-nikke-nej-heks har
planer om at fortrylle det sjove og
dejlige Fantasioland. Kan Superbenja,
bagermester Kaj og trylleovnen Olga
og dens tryllekager forhindre det og
vende alt til det gode?
I Fantasioland må alle børn spise,
drikke og gøre lige, hvad de har lyst
til, og de voksne bestiller ikke stort
andet end at imødekomme deres
ønsker.
Men dette slaraffenland bliver truet,
da heksen fra Nikke-nikke-nej-land
nærmer sig. Hun har magt til at for-

trylle alle, så de bliver ligesom menneskene i hendes eget land - sige nej
til alt det sjove, indføre sund mad og
sure pligter.
Den runde bagermester Kaj stritter
imod, og efter megen tumult lykkes
det at få omvendt heksen, så alt ender sødt og fedt.
Fri entré.

KIRKESIDEN

DANSK KIRKE I SYDSLESVIG — VI GØR FOLKEKIRKEN LIDT STØRRE
www.dks-folkekirken.dk

Cecilie Brask, Jacob Ørsted & Ruben Fønsbo

Troen som hjælp og livssyn I

Om provstesituationen
i Sydslesvig

Troen giver mening
Troen giver mening – en forsinket boganmeldelse
Gennem de seneste godt tre år har der i
Danmark verseret en til tider ganske heftig
debat om tro, tvivl og ikketro. Den tog sit udgangspunkt med en reklamekampagne som
Ateistisk Selskab stod bag, og her stillede man
bl.a. spørgsmålet ’Hvorfor tro på en Gud?’
Kampagnen blev uddybet på selskabets hjemmeside og i en række avisinterviews med bl.a.
foreningens talsmand Anders Stjernholm. Undertegnede har taget del i en lang række debatter, både i skrift og tale, og en af de ting som
meget hurtigt viser sig, er at gennemsnitsateisten (hvis sådan en ellers findes) ofte tager
udgangspunkt i en forestilling om tro og troende, som på ingen måde harmonerer med den
virkelige verden. En typisk åbningsreplik er
’Hvordan kan du tro på en gammel mand med
langt hvidt skæg, som sidder på en sky og lader sig tilbede?’, og hertil er mit svar som regel
’Det kan jeg da heller ikke.’ Det tror jeg faktisk
ikke ret mange mennesker kan. Men det er jo
heller ikke ret mange menneskers gudsbillede.
Til gengæld er det en hyppig fordom blandt ikketroende, præcis som tanken om at når man er
troende, SKAL man tro på alt hvad der står i Bibelen. Og når det er slået fast, trækker ateisten
klassiske eksempler på gammeltestamentlige
leveregler frem og spørger hvorfor man som
troende ikke retter sig efter dem? Den slags
debatter fører sjældent nogen steder hen, men
de er desværre typiske. Skulle den troende vise
sig at kunne argumentere fornuftigt for sin tro,
er modsvaret som regel at hvis man ikke gør
som man – i ateistens tolkning – skal; dvs. retter
sig efter Bibelens bogstav, er man ikke en rigtig
kristen. I virkeligheden er man bare et svagt
menneske som enten er indoktrineret eller ikke
kan tage ansvar for eget liv og derfor nødvendigvis må læne sig op ad sin usynlige ven. Går

man alle ateistens argumenter igennem viser
det sig ironisk nok at de kun meget sjældent er
baseret på viden om tro eller troende, men på
… tro. Nemlig på hvad ateisten tror at vide.

Når man så har været hele rækken af argumenter igennem, mødes man af og til med
en opsummering som lyder noget i retning af
’Når du nu ikke tror på den gamle mand med
det hvide skæg, og når du nu ikke læser i Bibelen hver dag og måske ikke går i kirke ret tit og
ikke en gang retter dig efter alt det som Bibelen
siger, og din Gud ikke svarer på alle dine bønner, hvorfor tror du så egentlig på Gud?’
Og det enkle svar for mit vedkommende
er ’Fordi det giver mening.’ Det er jo egentlig
simpelt. De fleste mennesker er relativt ratio-

Daniel Øhrstrøm og Henrik Winther
’Troen giver mening - Samtaler med moderne
mennesker der tør tro’
People’s Press 2006

Afgående provst Viggo Jacobsen
EGENTLIG VAR DET planen at Sydslesvigs
provst gennem 25 år, Viggo Jacobsen, skulle
være gået på pension med udgangen af november i år. Hans afløser skulle være tiltrådt
med begyndelsen på det nye kirkeår, men da
første ansøgningsrunde ikke førte til ansættelsen af en ny provst, var der udsigt til en periode uden provst indtil et genopslag af embedet havde ført til ansættelsen af en afløser.
Viggo har derfor meget velvilligt indvilget i
at lægge en måneds ekstra arbejde i embedet
og fortsætter således til udgangen af året, og
som det ser ud nu, har Kirkeråd og menighedsråd netop afsluttet behandlingen af de
ansøgninger som indkom i anden omgang
og gennemført prøveprædikener og ansættelsessamtaler. Det betyder at vi formentlig
i den kommende udgave af Kirkesiden kan
præsentere den kandidat som inden længe
indsættes i embedet som præst i Helligåndskirken og provst over Sydslesvig.

Det muntre hjørne

Troen som hjælp og livssyn II

Regnskabets time. En hilsen
fra forne tider

Mænd omkring de 50
har brug for en gruppe

DER PEGES OFTE fingre ad manden på 50, i
den røde sportsvogn, der farer af sted med en
yngre dame ved sin side. Pegefingeren følges
til dørs med ordene om, at der kommer en
mand i overgangsalderen!
Dette stereotype billede kender vi alle,
men hvad færre tænker over, er faktisk at en
del mænd stopper op omkring de 50 for at
tænke over, hvad pokker meningen med det
hele er. Og hvor ville det være rart om der var
en gruppe for ligesindede, man kunne deltage
i. Et sted at gå hen for at høre og udveksle erfaringer og tanker med mænd i samme alder.
’Er du præsten ved Helligåndskirken?’ spørger
Jan i telefonen. ’Hvis ja, kan du så møde mig og
mine venner i kirken?’ Jeg siger okay og tænker
på, hvornår jeg kan presse endnu en rundvisning ind i kalenderen. Men Jan fortsætter
til min overraskelse med, at det gerne skulle
vare ca. tre timer, fordi de efter et oplæg fra
præsten vil diskutere meningen med livet i
kirkens rum og ud fra et kristent livssyn!

nelle, og hvis man gør noget som ikke giver
mening, holder man formentlig ret hurtigt
op med det. På samme måde med troen. Finder man ikke glæde i troen, lader man sandsynligvis være med at tro. Men hvis man har
en erfaring om en kærlig og nærværende
Gud; en er en støtte i godt og ondt, og som
man kan komme til med stort og småt, kan
det være svært IKKE at tro. Troen kan endda både give og skabe mening; måske mest
i situationer hvor ikke ret meget andet giver
mening. Det emne tager bogen ’Troen giver
mening’ fat på. Den er udgivet på People’s
Press i 2006 og har altså en del år på bagen,
men den er stadig dagsaktuel. I bogen fortæller 20 mennesker om deres tro, netop ud fra
et meningsperspektiv. Her er en politiker,
en advokat, en forfatter, en professor, en direktør og en række andre helt almindelige
mennesker som tror på Gud, og deres beretninger belyser troen på måder og i vendinger
som gør det helt tydeligt hvorfor og hvordan
troen giver mening. Bogen er bygget op omkring interviews med de 20 personer, og de
enkelte beretninger er vedkommende og velovervejede så bogen er en fornøjelse at læse.
Leder du efter en god mandelgave eller lidt
oplysende læsning når julefreden har sænket
dig, er denne bog et oplagt valg.
Bogen kan findes på nettet til priser mellem kr. 110,- og 220,- afhængig af hvor du
handler, og den kan varmt anbefales hvis
man vil have andre menneskers syn på tro
eller hvis man vil have materiale til overvejelse.
Ruben Fønsbo
Præst i Lyksborg

Det viser sig til min overraskelse, at Jan og
hans venner er en ret gennemsnitlig repræsentation for de kulturkristne mænd i alderen
omkring de 50. De har alle ok indtægter baseret på uddannelse og for mange arbejdstimer
om ugen. Flere af dem var gift for anden gang
og levede i det minefelt som en sammenbragt
familie er. For et år siden dør en af deres kammerater pludseligt, og det får dem til at stoppe
op og tænke: Hvad sker der lige her? Derfor
fravalgte de fodboldkampen på Nou Camp i
Barcelona i år frem for Dybbel Mølle, Flensborg og samtalen med præsten i Helligåndskirken. Om hvad? Om alt det vi hver især går
og tænker over, når der pludselig er plads i
rækken af praktiske tanker og gøremål. Misbrug, ensomhed, stress, sorg, skilsmisser,
modgang og skuffelser.
Er man sammen med andre og har muligheden for at tale om og sætte ord på sine negative tanker, mindsker det følelsen af at stå
alene med sit problem. Sammen med andre
kan man opbygge handlekraft og en tro på, at
man kan skabe positive livsforandringer.
Men hvor skal vi mænd gå hen? Kirken har
mange tilbud. Der er sorggrupper, mødregrupper, strikkeklubber, kor, babysalmesang og meget meget mere. Men der er kun meget få steder
grupper for mænd i alderen omkring de 50!
Så her er en opfordring til, at man i kirkerne i Sydslesvig tager emnet op. Om man
mødes over en kop kaffe, fælles madlavning
eller noget helt tredje, er helt op til hver enkelt.
Jacob Ørsted
Præst i Helligåndskirken

Tekst fra malerregning fundet i Ølave Kirke i Sverige

