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Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Vestermølle

Dybbøldag

Julesangaften

Overalt i landsdelen er
der advents- og julekomsammener, men den i
Vestermølle bliver i kreativitet svær at overgå.
(Privatfoto)

Af hensyn til de tidlige distrikts-generalforsamlinger
i det nye år lancerer SSF
også i denne omgang
Dybbøldags-indsamlingen
tidligt; denne gang med
Gelting Forsamlingshus
som indsamlings-formål.

Slesvig SSF og Roklub fik
en julesangaften af de helt
særlige ud af en russisk
kvartets besøg i slibyen.
(Privatfoto)
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FUNKY JUL – GRATIS FOR ELEVER
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VESTKYSTKULTUR 2020
På vej til vestkysten, t.v.: Gasoline,
Rebecca Lou og Midnight Blues. (Foto: Peter Hansen)

Chris Grey & The BlueSpand.

Med Chris Grey
& The BlueSpand
Fredag den 20. december kl. 20
på Slesvighus i Slesvig er der funky
julekoncert med Chris Grey & The
BlueSpand. Trioen fra Odense lover
en blanding af funk, soul og rock, et
lille drys blues og glimt i øjet. Koncerten er gratis for elever.
Mange kan nok ikke høre navnet
”Chris Grey & The BlueSpand” uden
straks at tænke på mors marmelade.
Men det er heller ikke mærkeligt, for
hittet Mammas Mammalaid er blevet
set og hørt mere end 2,5 millioner
gange på Facebook og over 100.000
gange på YouTube. De små akustiske
livevideoer har ramt plet i mange
menneskers hjerter. Dels på grund af
deres ærlighed, og dels på grund af
bandets evne til at få noget simpelt til
at lyde godt og svinge.
Deres virale videohits har rakt langt
ud over landets grænser. Det er alene
i 2018 blevet til koncerter i Sveri-

ge, Norge, Kosovo, Polen, Letland,
Tyskland og Makedonien, og flere af
dem endda som hovednavn på større
festivaler.
Funky jul m. Chris Grey
& The BlueSpand
Fredag, 20.12.2019, 20.00
Slesvighus,
Lolfod/ Lollfuß 89,
Slesvig/ Schleswig
Chris Grey – lead vocal/ guitar
Kasper Lauersen – bass/ vocal
Lars von TrommenStick – drums/ vocal/ keys’n’samples
Arrangør: SSF Kultur
Billetter: ssf-billetten.de, +49 461
14408 125, SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter FL, Reisebüro Peelwatt FL og ved indgangen

Også på vej (igen): Anders Munch.
(Foto: Peter Hansen)

Punk, gas, blues og standup
Fire fede musikarrangementer byder
de tre vestkyst-amter i SSF på i 2020.
Med en – synes de selv – pæn bredde
genremæssigt og i tid spredt ud over
næsten hele året.

REBECCA LOU

Første arrangement er den 8. februar
på Husumhus, hvor det danske punkband Rebecca Lou får taget til at lette
og porcelænet til at krakelere. Rebecca Lous musik beskrives også som
knallerrock, og selv ynder bandet at
stave det ”råk”.
Webmediet soundvenue.com skrev i
sin anmeldelse af bandets optræden
på Roskilde 2019:
”Den rå og uslebne rock rummede
hele følelsespaletten, fra overbevisende og voluminøse rockballader
til skramlet punk. Bandet snublede
aldrig i sin vekslen mellem larm og
melodi, skrøbelighed og brutalitet.”
Rebecca Lou har givet koncerter i
Berlin, Köln, Hannover, og nu kommer de til Husum.

GASOLINE

Den 20. marts spiller Gasoline op
på Bredsted Danske Skole. Gasoline
er fem friske piger, der spiller gode, gamle gasolinhits. Gasolin var
bandet, der satte Kim Larsens musikerkarriere i gang. Den gang var det
bestemt ikke musik for gamle damer,
det handlede om. Det blev først senere Larsens varemærke.
Der er adskillige bands i Danmark,
der næsten udelukkende spiller Gasolin. Gasoline betegnes af kendere
som et af de allerbedste.

ANDERS BONDE

Efter en sommerpause er det Tønnings tur. Fredag den 28. august
leverer Anders Bonde et stand upshow, hvor han har lovet at tage såvel
mindretallet som de rigsdanskere, der
kommer her og ved det hele, under
kærlig behandling. Når han er færdig,
og publikum har tørret lattertårerne
af kinderne, fortsætter aftenen på
Uffe-Skolen med endnu en Anders.

Han hedder Munch til efternavn og
spiller Kim Larsen-sange. Munch var
et hit, da han spillede til årsmødet i
Bredsted i 2019.

MIDNIGHT BLUES

Den sidste dag i oktober rykker Vestkystkultur næsten så langt vest på,
man kan komme. Da spiller Midnight
Blues på den danske skole i Vesterland. Trods navnet er repertoiret ret
rock’et. Born to be wild, Rockin’ all
over, Smoke on the water var nogle
af de numre, de lagde Bredsted ned
med i marts 2019.
Ved den lejlighed leverede de også
en trommesolo for tre. Hvis man altså
kan kalde det solo, når alle tre musikere gennemprygler trommesættet i
adskillige hæsblæsende minutter.
Alle arrangementerne begynder
klokken 20. Entreen er 10 euro for
SSF-medlemmer, 15 for andre. Der er
intet forsalg til Vestkystkultur.
ph
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ADVENTSMARKED

TØNNING I.

Kvinde-ældreklubben i Åbenrå.
(Fotos: privat)

På juletur
nordpå

Nu på lørdag er der adventsmarked i Tarup, og her er alle velkommen.

UGEN
DER KOMMER
13.
Flensborg Bibliotek og Foreningen Norden: Luciadag kl. 16
Mikkelberg Hatsted: Kunst-workshop ”Kunst – det
kan du sagtens” kl. 15-17
Flensborg Ældreklubben Duborg: Julefrokost på
Flensborghus kl. 12
Ansgar Kirke Flensborg: Koncert med Northern Gospellight kl. 19.30
VUF: Filmhygge på Medelby Danske Skole kl. 17-19
SSF-distrikt Risby: Julebingo på skolen kl. 19.30
SSF-distrikt Egernførde: SSF synger julen ind på Rådhuspladsen kl. 16-17
14.
Helligåndskirken Flensborg: Eftermiddagskoncert
med Stephan Krueger kl. 16
Flensborg SSF-distrikt Tarup: Adventsmarked i Taruphus kl. 14-17
SSF-distrikt Vanderup/ Jørl: Julefrokost på skolen
kl. 18.30
Husum Bibliotek: Julefilm for børn fra 5 år kl. 10.30
SSF-distrikt Gettorp: Julehygge i DRK Haus kl. 18
SSF Rendsborg by: Tur til Lysoplevelser i Odense,
fra Ejderskolen kl. 9.30
SSF-distrikt Satrup/ Havetoft: Adventsfest på skolen
kl. 17.30
15.
SSFs Humanitære Udvalg: Foredrag med Peter Christian Jacobsen om ”Fra Kong Vermund til Christian
X” på Flensborghus kl. 14.30
SSF-distrikt Nyhus: Julefrokost i Restaurant Borger-

foreningen kl. 12
16.
Flensborg SSF-distrikt Tarup: Håndarbejdsværksted i
Taruphus kl. 19.30
Harreslev Kvindeforening: Tur til Hamburger Michel
Ældreklubben Læk: Spilledag i pensionistboligernes
klublokale kl. 15
17.
Harreslev Ældreklub: Julefest på skolen kl. 14.30
Lyksborg Kvindeforening: Juleafslutning med pakkelotto på skolen kl. 15.30
Store Vi Kvindeforening: Juleafslutning på skolen
kl. 18
De danske foreninger og institutioner i Tønning:
Uffes Kaffebar på skolen kl. 15-17
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyeftermiddag i forsamlingshuset kl. 14.30-17
18.
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset
kl. 19
SSF- og SSW-distrikt Store Solt: Julefrokost i forsamlingshuset kl. 12
SSF-distrikt Nibøl: Seniorklub i Foreningshuset kl. 15
SSF Sydtønder amt: Juletræsfest i Agtrup Forsamlingshus kl. 17
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset
kl. 15.30
Slesvig menighedspleje: Julemøde i Ansgarsalen kl.
14.30
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15

GUDSTJENESTER
3. søndag i advent, 15. december, Luk. 1, 67-80
Arnæs
10
10
Egernførde
10
FL Ansgar Kirke
FL Helligåndskirken
10
FL Sct. Hans
10
FL Sct. Jørgen
10
FL Sporskifte
10
Harreslev
11.30
Jaruplund
10
10
Lyksborg
Læk
11.30
11.30
Læk
Rendsborg/Vestermølle skole
14.30
Skovlund Forsamlingshus
10
SL Ansgar
10
Sønder Brarup
11.30
Vesterland/Hørnum
11.30
FREDAG, 13. DECEMBER
Sønder Brarup
10
		
MANDAG, 16. DECEMBER
Egernførde
10
		
Rendsborg
18.30
ONSDAG,18. DECEMBER
Sørup
10
		

Mogensen
Vogel
M. Jørgensen
H. Jørgensen
Dal
Egeris
Hougesen
M. Jørgensen
Mortensen
Fønsbo
Parbo
Parbo
Brask
Strelow
Olesen
Mogensen
Hansen, lucia
julegudstjeneste
med børnehaverne
Vogel, juleafslutning
for Askfelt børnehave
Brask, lucia
Mogensen, julegudstjeneste
med skoler og børnehaver

Forleden var SSF Tønnings kvinde-ældreklub på juletur til Åbenrå.
Her startede vi i Cafe Butler med en
dejlig middag og gik derefter på egen
hånd rundt i gågaden for at kigge på
julerier og handle.
Derefter gik turen videre til Krusmølle for at se på juleudstillingen m.m.
Alt i alt en fantastisk dag.
Desuden var vi så heldige, at vi måtte
låne Skipperhusets bus med Werner
Schlickert som chauffør.
Jette Jochimsen
Hygge i Krusmølle.

SSF-SEKRETARIATER

HELLIGÅNDSKIRKEN FLENSBORG

Julelukket

Ny præst fra 1. februar
Menighedsrådet for Helligånds Sogns
Menighed i Flensborg har ansat cand.
theol. Mai-Britt Josephsen Knudsen
med virkning fra 1. februar.
“Vi havde et rigtig fint og kompetent
felt af ansøgere til embedet som
præst i Helligåndskirken. Det vil jeg
godt benytte lejligheden til at takke
for,” siger menighedsrådsformand
Rita Jakobsen. ”Nu glæder vi os til
samarbejdet med Mai-Britt Josephsen
Knudsen, som tiltræder med hele menighedsrådets opbakning. Mai-Britt er
en erfaren præst, hvor vejen til smil
og latter er kort, der prædiker i øjen-

højde og har stor erfaring med især
børne- og ungdomsarbejdet - et område, som vi prioriterer højt”, oplyser
menighedsrådsformanden.
”Jeg ser meget frem til samarbejdet
med både menighedsråd, kollega og
frivillige ved Helligåndskirken, som
er en kirke, jeg altid har været fascineret af. Den er så smuk og emmer
af historie,” siger Mai-Britt Josephsen
Knudsen.
Mai-Britt Josephsen Knudsen er 45 år
gammel. Hun kommer fra et embede
som sognepræst i Varnæs og ungdomspræst i Aabenraa Provsti. Hun
er født og opvokset i Nybøl i nærheden af Sønderborg, og taler både flydende dansk og sønderjysk, men hun
kan også en smule tysk. ”Men der er
dog plads til forbedring…” siger hun
med et smil.
Mai-Britt har længe haft lyst til at tage springet og flytte til Sydslesvig og
blive præst dér. For grænseegnen er
et spændende og unikt sted at være
præst; hvor kultur, sprog og mennesker mødes og blomstrer. Hun glæder
sig til selv at møde menigheden og til
at blive en del af fællesskabet her.
Mai-Britt Josephsen Knudsen har tre
sønner på hhv. 14, 18 og 21 år. Den
ældste søn bor og studerer i Odense.
De to yngste sønner flytter med til
Flensborg.
Mai-Britt Josephsen Knudsen indsættes i Helligåndskirken søndag, 2.
februar kl. 14. (Foto: privat)

SSFs sekretariater holder lukket fra
21. december til 1. januar, begge
dage inkl.

Julepause
SSFs medlemsblad KONTAKT udkommer sidste gang i år næste torsdag den 19. december.
Første udgave i 2020 er i medlemmernes postkasser torsdag den 9.
januar.
I de mellemliggende torsdage udkommer KONTAKT ikke; dog får medlemmerne tilsendt Flensborg Avis torsdag
den 2. januar.
Deadline for udgaverne 19.12. og
9.1. er tirsdagene 17.12. hhv. 7.1.
ved middagstid.

KONTAKT
Udgiver: Flensborg Avis.
Ansv. chefred. Jørgen Møllekær
Redaktion: Bernd Engelbrecht,
Lars Erik Bethge
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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JULEBASAR I SLESVIG
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EGERNFØRDE I MORGEN

Der blev solgt tasker i alle størrelser. (Fotos: privat)

Dansk og tysk julesang i Egernførde i morgen, fredag. (Foto: Wikipedia/ Hans-Gerd Tenner)

Danske og tyske julesange
på Rådhuspladsen i morgen
I morgen, fredag den 13. december
kl. 16-17 synger SSF Egernførde og
med dem alle, der har lyst, julen ind
på Rådhuspladsen i Egernførde.

Mindretallet inviterer sine egne men
også flertalsbefolkningen til dans om
juletræet og et potpourri af gode julesange på dansk og tysk.

- Vi får hjælp af vore kendinge Frehr
& Nissen og nogle søde luciapiger,
oplyser SSF-distriktets formand Fred
Witt.

SLESVIG BIBLIOTEK
Der var alskens strik.

Julehygge
med Dola
Slesvig Bibliotek i Ansgarhuset i Bismarcksgade afslutter sæsonen med
julehygge lørdag den 14. december
kl.11-13.
Dagens særlige gæst er Dola med sit
dukketeater, som er »verdenskendt« i
Sydslesvig. Hun medbringer tre julestykker for børn og barnlige sjæle.
Der vil være varm kakao & kage. Alt
sammen gratis.

Juleting i lange baner.

bh

PROJEKT

Og spejdere udenfor.

Mange besøgende
og god stemning
Det er nogle dage siden, der var julebasar i Slesvighus.
Den gennemførtes som sædvanlig
med succes - med mange besøgende
og god stemning. I boder og stande
kunne man købe lækre hjemmestrikkede og hjemmesyede sokker, tasker,
nisser, karklude og trøjer.
Andre solgte likør, marmelader og
chokolader eller brugskunst.
Som noget nyt var der også to værksteder, organiseret af SSFs bestyrelse.
I det ene kunne man fremstille sit
eget helligtrekongerlys, og i det andet

lå der gran og kalenderlys fremme, så
man kunne lave sin egen juledekoration.
Også spejderne var i år igen med til
basaren og bidrog til hyggen med bål
og snobrød ude foran Slesvighus.
Midt på dagen kom Hiort Lorenzen-Skolens kor og underholdt med
julesange.
Basaren var organiseret af medlemmer af den gamle og den nye bestyrelse i SSF-distrikt Slesvig.
Lisbeth Bredholt

Efterlyser julegaver til børn
Projektet ”Kinderaugen zum Leuchten bringen - Juleglimt e.V.” har i år
ikke fået så mange gaver ind som
forventet. De mangler især gaver til
syge hhv. trængende unge fra 14 år
og opad.
Hvis nogen har mulighed for at donere en gave eller to: Aflever gerne
gaverne inden den 14. 12. f.eks. i
Union-Bank, på Dansk Sekretariat for

Flensborg amt på Flensborghus eller i
Idrætscaféen i Idrætshallen, Moltkesgade/ Moltkestr. 20c., Flensborg.
Initiativtager Birthe von Kehler nås
via mobil: +49 1522 8961 658.
Alt, som doneres, skal være nyt, da
mange børn ligger på intensivafdelingen, hvor alt skal være sterilt. Hun
beder jer om at skrive på gaven, hvilken aldersgruppe gaven er til, og om

det er til en dreng eller en pige.
Mange gaver kommer til at gå til børn
fra hjem, der ikke har overskud og
penge til gaver. Gaven fra Juleglimt
kan være den eneste, som barnet får,
allerede en lille ting gør glæde, ved
initiativtageren.
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RENDSBORG-EGERNFØRDE

Julenisser i Askfelt. (Fotos: privat)

Spejderne popper korn på Askebjerg.

Børnenes julebageri i Vestermølle.
Luciabørn ved skolen i Vestermølle.

Café i Vestermølle.

Det emmede af jul
ASKFELT

Julebasaren på Askebjerghus/ skolen
er blevet en fast tradition, som der
bygges videre på. I år var spejderne
også med ude på skolegården, hvor
der var bål og aktivitet. Bl.a. blev
der poppet majskorn henover bålet.
I klasseværelserne og hallen var der
boder og nisser i lange baner. SSF-bestyrelsen for Hytten-Okslev havde
bedt om en kage til caféen som gebyr
for hver bod, så der var et fint tilbud
til alle besøgende – store, som små
– den dag. Udenfor kunne man købe
grillpølser i pavillonen, og i den gamle skolebygning havde forældrene
loppemarked med salg af børnetøj
mm.

VESTERMØLLE

SSF Hohn Herred, skolen, børnehaven og bogbussen var sammen om
at skabe en ægte julehygge dag for
medlemmer, børn og forældre, naboer og byens beboere. Med lanterner,
halmballer og juletræ på skolegården
var der skabt den helt rette julestem-

ning. Eftermiddagen startede med
workshops, hvor man kunne klippe
juleuroer, flette julestjerner eller lave
kreative lysglas og andet. I klasseværelset var der indrettet en hyggelig
julebutik, som bød på et rigt udvalg
af hjemmelavet julepynt. På første sal
var der bageri, og her kunne børnene
bage småkager. I bogbussen kunne
man kreere sine helt personlige julekort og selvfølgelig låne bøger, film
og andet.
I børnehaven var der café med æbleskiver, kage, småkager, gløgg og
kaffe. Senere på eftermiddagen læste
bibliotekar Inge Marie Bordinggaard
Elechukwu en lille julehistorie i hyggehjørnet på skolen.
Senere gik de ældste drenge og piger
luciaoptog fra skolen henover den
lille hyggelige julegårdplads, så alle
kunne få optoget helt tæt på. Kl. 16
startede julemusikken på pladsen
med nisseduoen Frehr & Nissen, og
de lagde op til sjov, sang og dans omkring træet.
D

Julebutik i Vestermølle.
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SLESVIG SSF OG ROKLUB

Kraftfulde
stemmer til tak
for husly-koncert
Sidst havde SSF Slesvig og Slesvig Roklub (SRK) indbudt til julesangaften i
roklubbens lokaler.
På programmet var den russiske Peters Quartett, som var på turné i Slesvig og omegn.
I den anledning havde de overnattet
i Slesvig Roklub, og koncerten var en
tak for husly. Ugen forinden havde
kvartetten givet en anmelderrost koncert i »Heimat« i Slesvig.
Tirsdag blev den hyggeligt pyntede
stue i roklubben hurtigt fyldt, så der
skulle bæres ekstra borde og stole ind
til de mere end 50 gæster. Da alle
havde fundet plads og fået den første
tår kaffe, lagde sangerne ud med ortodokse kirkesange. Det var overvældende, som deres kraftige stemmer
fyldte lokalet. Dernæst var der fælles
julesange for alle fra Julesangbogen,
før de russiske gæster igen underholdt med russiske, tyske og engelske
folkesange.
I pausen var der tid til at forfriske

Fuldt hus i Slesvig Roklub, da den
russiske Peters Quartett takkede for
husly med en koncert. (Foto: privat)

TØNNING II.

Deltagerne viste tålmodighed…

… mens der herskede travlhed i køkkenet. (Fotos privat)

Dansk
julefrokost
med 55
deltagere
SSF Tønning havde igen inviteret til
traditionel dansk julefrokost.
Der deltog 55 medlemmer.
Det var en hyggelig aften, hvor der
også blev sunget danske julesange
under hyggeligt samvær.
Connie

DYBBØLDAGS-INDSAMLINGEN

sig med kaffe, øl og småkager og
mulighed for at afgive sangønsker til
senere. Ved en lille bod kunne man
købe russiske matruskaer og andre
pynteting.
Siden fortsatte sangaftenen med en
masse julesange, som bragte alle i
julestemning. Efter to timer sagde
Peters Quartett farvel med sangen
»Time to say good bye”. De skulle
videre til Bayern, mens de andre deltagere forlod huset i højt humør og
med yndlingssangene hængende på
hjernen.
Katrin Fritzsche,
formand SRK

