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Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Nytårsreception

2020ansigt

SSW indbyder atter til
nytårsreception, endnu
dog ikke i Berlin.

Vil man være et af flere
2020-ansigter, skal man
beslutte sig nu.

Læs mere på KONTAKT side 2

Juletræsfest

Læs mere på KONTAKT side 5

Har man ikke fået jul nok
i og af julen, er der bl.a.
en juletræsfest i Egernførde at deltage i – inkl. en
julemand på vej hjem.
(Foto: privat)

Læs mere på KONTAKT side 5

TØNNING

Jul med
luciapiger
Forleden holdt Tønning Menighedspleje og SSFs seniorer adventsfest på
Uffe-Skolen. Bl.a. med julesange,
æbleskiver, lottospil og 16 dejlige
luciapiger.
kp

Luciapigerne gør klar. 

SSF I FLENSBORG

Distrikter klar igen
straks efter nytår
SSF CENTRUM-DUBORG-VEST

lægger ud med sin traditionelle nytårsvandring med
efterfølgende grønkålsspisning fredag den 3. januar kl. 15 fra
Borgpladsen/ Burgplatz.
De, der ikke kan eller ikke vil deltage i gåturen, kan tage direkte
til Restaurant Ambiente i Vesterallé/ Westerallee 55 kl. 17.
Pris: 10 € for medlemmer og 15 € for gæster.
Tilmelding fra den 27.12. og senest den 2.1. til Holger Zeh på
holgerzeh@online.de eller 0461 51398 (telefonsvarer).

SSF ENGELSBY

kalder til nytårsfrokost lørdag den 4. januar kl. 10.30 i
Margrethe Gudme-Hjemmet, Nyvej/ Neuer Weg 11.
Tilmelding senest den 23. december til Dorte Jensen på
dortej37@icloud.com eller 0461 90960565.
Pris: 7,50 € for medlemmer og 10 € for ikke-medlemmer.
Max. 30 deltagere.

SSF TARUP

arrangerer nytårsvandring søndag den 5. januar kl. 10.30
med afgang fra Taruphus.
Der indledes med en kort andagt ved pastor Ea Dal. Alle er velkomne, men der er kun begrænset plads, og efterspørgslen er
stor. Tilmelding til formand Jörg Braun på braun-tarup@gmx.de
eller 0461 6742937.

SSF SPORSKIFTE

indbyder til fælles nytårsvandring til Stiftungsland
søndag den 5. januar
kl. 14 fra Det Danske Hus. Der sluttes af samme sted omkring
kl. 15.30 med kaffe, varm chokolade, æbleskiver og gløgg.
Tilmelding til formand Thomas Hougesen på
hougesen@kirken.de

SSF SCT. JØRGEN/MØRVIG

arrangerer nytårsfrokost lørdag den 11. januar kl. 11 i
Menighedshuset, Adelby Kirkevej/ Adelbyer Kirchenweg 34.
Pris: 17,50 €.
Tilmelding senest den 30.12. til Wilma Nissen, 0461 36614.

(Foto: privat)

SYDSLESVIGSK FORENING

Året der gik
2019 går på hæld. Et nyt år – og hvilket
år – står for døren.
Det nye år kommer til hele vejen
igennem at stå i 2020-jubilæets tegn;
100-året for den nordlige del af Sønderjyllands genforening med Danmark
efter 56 års udlændighed i 1920.
Vi danske sydslesvigere vendte godt
nok ikke hjem det år, men vi glæder
os da over, at nordslesvigerne gjorde.
Og vi fejrer med – sammen med vore
landsmænd, og sammen også med tyskerne.
I året, der gik, var H.M. Dronningens
besøg hos os glanspunktet over alle
glanspunkter. Med denne historiske
visit indledte hun ikke blot sit eget genforeningsår, om man vil, men gjorde alvor af sit mangeårige ønske om at besøge delstaten og det mindretal, hun hver
nytårsaften i TV opmuntrer og sender
sine varmeste tanker. Ikke mindst ungdommen og dens åbenhed, ærlighed og
glæde rørte Margrethe II. dybt.
Årsmøderne 2019 var også noget af
et højdepunkt i det danske mindretals
selvforståelse. Her blev Dannebrogs
800 års historie markeret og Foreningen
Nordens 100 år.
På internationalt plan blev færdiggørelsen af SSFs, BDNs, Danmarks og
Tysklands ansøgning til Unesco om anerkendelse af samlivet i det dansk-tyske
grænseland og mindretalsforholdene
som immateriel kulturarv klargjort til
aflevering i marts 2020.
Også markeringen af Danevirke og
Hedeby som Unesco-verdensarv var en
dansk-tysk begivenhed med dybe relationer til det danske mindretal.
På de indre linjer var 2019 også et år,
der vil blive husket.
Foreningsudviklingen i SSF er nu fast
forankret i medslemmers og funktionærers bevidsthed, så den tænkes med,
når ting planlægges i SSF. Det har medført pænt stigende medlemstal rundt
omkring i de mere og mere selvbevidste SSF-amter.

Selvbevidstheden gav sig bl.a. udslag i
et for mange overraskende formandsskifte på landsmødet: Trods en myreflittig og engageret indsats gennem mange
år som næstformand og seks år som
formand blev Jon Hardon Hansen valgt
fra, og den lige så myreflittige og engagerede næstformand gennem en årrække, Gitte Hougaard-Werner, valgtes af
3/5 af de delegerede.
På dette sted en sidste tak til Jon, og et
velkommen til Gitte.
SSF ønsker sine medlemmer, medarbejdere, samarbejdspartnere og forretningsforbindelser en rigtig glædelig jul
og et godt nytår med en tak for samarbejdet i 2019.12.17 Vi ser frem til 2020
med dets overvældende mange markeringerne af 100-året for genforeningen
og grænsedragningen i 1920.
Generalsekretær
Jens A. Christiansen,
Sydslesvigsk Forening

Juletræet i Flensborghus-foyeren.

(Foto: SSF)

BREDSTED

Julehygge
I fredags bød Bredsted SSF til en julehyggeaften. Og det blev det!
Skolens luciapiger optrådte, og fordi
det var luciadag, fik vi også historien
om Santa Lucia, som faktisk kom fra
Italien.
Her i Bredsted var der festmiddag
med kød, rødkål, sovs og det hele.
Inden folk blev for
tykke og dovne af al den gode mad,
blev der sat gang i en pakkeleg med
fart på, hvor det handlede om at få
fat i pakker på tid.
Julehyggen var der også i form af
fælles julesange med Bente ved
klaveret.

Der var tid til at snakke, og Trine
Parbo læste en sød julehistorie, som
fik alle til at more sig, og selvfølgelig
måtte ris a la mande og tilhørende
mandelgave ikke mangle sådan en
julehyggeaften.
Tak til SSF-bestyrelsen for dette fine
arrangement i den ellers så travle
juletid.
Jeanette Huy

2 KONTAKT
UGERNE DER KOMMER
NÆSTE KONTAKT: 9. januar 2020
20.
SSF: Koncert med Chris Grey & The BlueSpand på
Slesvighus kl. 20
21.
Helligåndskirken Flensborg: Eftermiddagskoncert
med Stephan Krueger kl. 16
28.
SSF-distrikt Egernførde: Juletræsfest i Medborgerhuset kl. 14.30
2.
Borgerforeningen: Nytårsmøde med tale ved
generalkonsul Kim Andersen i Restaurant Borgerforeningen kl. 19
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
4.
SdU: Tønderstævne i badminton for ungdomsspillere 4.-5.1.
Flensborg SSF-distrikt Centrum-Duborg-Vest:
Nytårsvandring og grønlangkål-spisning, fra Borgpladsen kl. 15
Flensborg SSF-distrikt Engelsby: Nytårsfrokost i
Margrethe Gudme-Hjemmet kl. 10.30
5.
Flensborg SSF-distrikt Tarup: Nytårsvandring fra
Taruphus kl. 10.30
Flensborg SSF-distrikt Sporskifte: Nytårsvandring
fra Det Danske Hus kl. 14

7.
Dansk Husflildskreds Sydslesvig: Klubaften på Oksevejens Danske Skole kl. 19-21.30
Lyksborg Kvindeforening: Besøg i udstillingen ”TonArt” i Slotsgade, Flensborg, fra ZOB kl. 14
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyeftermiddag i forsamlingshuset kl. 14.30-17
8.
Flensborg Bibliotek: Foredrag med Claus Bundgård Christensen og Niels Bo Poulsen om ”Fra
verdenskrig til borgerkrig. Østfronten 1914-1924
set med danske øjne” kl. 19
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset
kl. 19
Valsbøl pastorat: Onsdagskaffe på Valsbølhus kl.
15-17
SSF-distrikt Nibøl: Seniorklub i Foreningshuset
kl. 15
SSF- og SSW-distrikt Isted/ Jydbæk: Generalforsamling i Jydbæk Forsamlingshus kl. 19
Slesvig Seniorklub: Første møde i det nye år i Ansgarsalen kl. 14
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe forsamlingshuset
kl. 15.30
9.
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
SSF-distrikt Mårkær: Torsdagsklub hos Gertrud
Jochimsen kl. 15

GUDSTJENESTER
TORSDAG, 19. DECEMBER
Dedsbøl apostelkirke
9.30
Parbo m. skoler
Dedsbøl apostelkirke
11
Parbo m. børnehaver,
Kappel Sct. Nikolai
10
Mogensen m. skole og børnehave
FREDAG, 20. DECEMBER
Egernførde St. Nikolaj
10
Vogel m. skoler,
FL Ansgar Kirke
8.30
M. Jørgensen m. skoler,
FL St. Jürgen Kirche
10.15
Egeris m. J.J.-Skolen,
Lyksborg
9
Fønsbo m. skolen,
Sønder Brarup
8.30
Mogensen m. skolen,
Medelby skole
8.15
Strelow
Skovlund Forsamlingshus
11.15
Strelow m. skolen,
SL A.P. Møller Skolen
8.30
Nicolaisen,
SL Gottorp slotskapel
10
Olesen m. skole,
Store Vi sognekirke
10
Strelow m. skole,
Vesterland Skt. Niels
10.30
Hansen m. skole
22. DECEMBER, JOH. 3, 25-36, 4. søndag i advent
Aventoft Menighedshus
10
Schmidt,
FL Ansgar Kirke
10
M. Jørgensen,
FL Helligåndskirken
10
Jacobsen
FL Sct. Hans 		
se Sct. Jørgen
FL Sct. Jørgen
10
Egeris
Harreslev/ Versöhnungskirche
16
dansk/ tysk
Lyksborg
10
Fønsbo
Rendsborg
11.30
Brask
SL Ansgar
10
Olesen
Tarp
15
Mortensen
Valsbølhus
10
Strelow
JULEAFTEN, 24. DECEMBER, Luk. 2, 1-14 eller Matt. 1, 18-25
14
Parbo
Aventoft Kirke
Bredsted
16
Schmidt
Egernførde
14.30
Vogel
Egernførde
16
Vogel
FL Ansgar Kirke
16
M. Jørgensen
FL Ansgar Kirke
23.30
M. Jørgensen
FL Helligåndskirken
15
Jacobsen
FL Helligåndskirken
16.30
H. Jørgensen
FL Sct. Hans/ Adelby
13.30
Dal
FL Sct. Hans
16
Dal
FL Sct. Jørgen
16
Egeris
FL Sporskifte
16
Hougesen
Garding
15
degnetjeneste v. Pauls
Gelting
16.30
Fønsbo
Hanved
15
Böll
Harreslev
17
Böll
Husum
14.30
Schmidt
Jaruplund
14.30
Mortensen
Kappel
13.30
Egeris
Lyksborg
14
Fønsbo
Læk
16
Parbo
Medelby skole
16.30
Strelow
Rendsborg
14
Brask krybbespil
Rendsborg
16
Brask
Satrup
16.30
Mogensen
Skovlund Forsamlingshus
15.15
Strelow
Skovby
14.30
Olesen
SL Ansgar
14
Nicolaisen
SL Ansgar
16
Nicolaisen/ Olesen
Strukstrup
13.30
Mogensen
Sønder Brarup
15
Mogensen
Tarp
16
Mortensen
Tønning
16.30
degnetjeneste v. Pauls
Valsbølhus
14
Strelow
Vesterland/ List Kulturhus
14.30
Hansen
Vesterland/ Skt. Niels
16.30
Hansen
JULEDAG, 25. DECEMBER, Joh. 1, 1-14
Dedsbøl apostelkirke
10
Parbo
FL Ansgar Kirke
10
M. Jørgensen
FL Helligåndskirken
10
H. Jørgensen
FL Sct. Hans 		
se Sct. Jørgen
FL Sct. Jørgen
10
Egeris
FL Sporskifte
10
Hougesen
Harreslev
11.30
Böll
Holtenå
10.30
Vogel
Lyksborg
10
Fønsbo,
Rendsborg
11.30
Brask
SL Ansgar
15
Olesen
Store Vi kirke
11
Strelow
Sørup sognekirke
10.30
Mogensen
Vanderup
10
Mortensen
2. JULEDAG, 26. DECEMBER, Matt. 10, 32-42
FL St. Petri
10 Ni
Læsninger
FL Helligåndskirken
10
Jacobsen
FL Sct. Hans
17
Dal
FL Sct. Jørgen
se
Sct. Hans
Rendsborg
11
Brask Pilgrimsvandring i Hytten
		
Bjerge fra p-pladsen Silberbergen
Tønning
11
degnetjeneste v. Pauls,
Vesterland
10.30
Hansen
SØNDAG, 29. DECEMBER, Matt. 2, 13-23
10
Jacobsen
FL Helligåndskirken
FL Sct. Hans
10
Dal
FL Sct. Jørgen 		
se Sct. Hans,
Harreslev
11.30
Strelow
SL Ansgar
10
Nicolaisen
NYTÅRSAFTEN, 31. DECEMBER
Egernførde
15
Vogel
FL Sporskifte
15
Hougesen
Gelting
15
Mogensen
Harreslev
16
Böll
Rendsborg
16
Brask
SL Ansgar
16
Olesen
Sønder Brarup
16.30
Mogensen
Valsbølhus
14
Strelow
Vesterland
19
Hansen
NYTÅRSDAG, 1. JANUAR, Matt. 6, 5-13
14
M. Jørgensen
FL Ansgar Kirke
FL Helligåndskirken
10
H. Jørgensen
FL Sct. Hans
11
Dal
FL Sct. Jørgen 		
se Sct. Hans
Tarp
16
Mortensen
16
degnetjeneste v. Pauls
Tønning
SØNDAG, 5. JANUAR, Matt. 2, 1-12 eller Joh. 8, 12-20, Helligtrekonger
Bredsted
9.30
Parbo
Egernførde
15
Vogel
10
M. Jørgensen
FL Ansgar Kirke
FL Helligåndskirken
10
Jacobsen
14
M. Jørgensen
FL/ Kobbermølle
FL Sct. Hans/ Taruphus
10.30
Dal
FL Sct. Jørgen
10
Egeris
Holtenå
10.30
Vogel
Jaruplund
10
Mortensen
Lyksborg
10
Fønsbo
Læk
11
Parbo
Medelby skole
10
Strelow
Rendsborg
14.30
Brask
Ravnkær
11.30
Mogensen
SL Ansgar
10
Nicolaisen
Sønder Brarup
10
Mogensen
Tønning
19.30
degnetjeneste v. Pauls
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OBERST H. PARKOVs MINDEFOND

Indkalder
ansøgninger
Oberst H. Parkovs Mindefond støtter ”nationalt og socialt arbejde i
grænseegnene og skal fortrinsvis
tilfalde foreninger eller institutioner,
der arbejder for nationale og sociale opgaver i disse egne”. (Vedtægternes § 2).
For at kunne tilgodese aktiviteter,
der af bestyrelsen anses for at være
berettiget til at modtage støtte, men
som finder sted, inden fondens
bestyrelse på sit traditionelle efterårsmøde kan tage stilling til det
ansøgte, åbnes der ekstraordinært
mulighed for at kunne søge fonden
med ansøgningsfrist mandag formiddag den 16. marts 2020.
Ældre ansøgninger fra før 21. oktober 2019 er færdigbehandlet.
Ansøgninger, modtaget efter denne
dato vil ligeledes blive behandlet
på det møde, som afholdes i slut-

ningen af april 2020.
Der forventes, at der i alt vil være
omkring 250.000 kr. til disposition
til fordeling for kalenderåret 2020.
Aktiviteter, som allerede har fundet
sted på ansøgningstidspunktet, vil
ikke blive tilgodeset.
Ansøgninger indsendes - helst via
e-mail – til gm@graenseforeningen.
dk, mærket ”Parkov” i emnefeltet,
eller pr. almindelig post til Grænseforeningen, Peder Skrams Gade
5.2., DK 1054 København K, mærket ”Oberst H. Parkovs Mindefond”.
Ansøgningen skal være modtaget
hos Grænseforeningen senest mandag formiddag den 16. marts 2020
og indeholde størrelsen på det ansøgte beløb, budget for det samlede
projekt, orientering om ansøgninger
til andre fonde og legater samt orientering om eventuel allerede mod-

taget støtte fra disse eller andre.
Såfremt ansøgningen skal kunne
imødekommes, er det vigtigt, at der
opgives kontonummer og identifikation af det pengeinstitut, som
benyttes.
Der vil ikke blive sendt bekræftelse
på modtagelse af ansøgningen.
I begyndelsen af maj vil de ansøgninger, der har kunnet imødekommes, modtage meddelelse herom.
Ansøgninger, som ikke har kunnet
bevilliges, vil ikke modtage meddelelse.
Niels Henriksen,
formand for
mindefondens bestyrelse

SSW

Der kører en bus fra Flensborg kl. 17.30 fra Exe. Tilmelding til buskørsel til bysekretær Philipp Bohk på philipp.bohk@
ssw.de
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SSF EJDERSTED
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SSF SILD

Der lyttes koncentreret til Mahara Jacobsens sang. (Foto: Lars Petersen)

Fin julefrokost i Kejtum
Da vi SSF-øboere i amtsstyrelsen blev
spurgt, om vi kunne tænke os den
årlige julefrokost for en gangs skyld i
Kejtum på Sild, skyndte vi os at sige
ja tak. Lars Petersen lovede at sørge
for maden. Vores opgave var at dække bord og sørge for brød, smør og
drikkevarer.
Ærlig talt var vi ret skeptiske over det
med maden – både det lune og det
kolde - som skulle komme fra fastlandet. Ikke mindst efter at der var
kommet tilmeldinger fra 75 personer.
Mellem dem var der 17 fra fastlandet.
Jeg kan ikke huske, at der nogensinde
har været så talrigt et fremmøde fra
fastlandet til et arrangement på Sild.
Det var dejligt at møde jer.
For at få plads til så mange mennesker, var vi nødt til at dække op i
selve sportshallen. Trods det store
antal af kuverter blev det både med
bordduge, julepynt, dannebrog og
pænt foldede SSF-servietter, så der
blev rigtig julestemning i hallen.
Amtet havde med Pernille og Nele
sørget for to hjælpende hænder, som
skal have tusind tak for deres indsats.
Lars kom til øen med biltoget, læsset

Mahara Jacobsen. (Foto: privat)
med den komplette julefrokost til op
under taget. Maden kom fra Kvickly
i Tønder, og det viste sig at fungere
overraskende fint.
Efter velkomsten ved SSFs amtsformand Elsbeth Ketelsen, startede afte-

LANDTAG

Friesenstiftung
beschlossen

Fotografen havde øjensynligt også nydt lidt af hvert – efter det skæve format at
dømme. (Fotos: privat)

Juletur til Aabenraa
I lørdags drog en bus fuld medlemmer af SSF Ejdersted til Aabenraa på
juletur. Vejrguderne var ikke med
dem - det regnede og blæste, men de
fik en dejlig tur, så julemanden, der

måtte have hjkul under kælken pga
den manglende sne, og deltagerne
varmede sig inden døre med gløgg og
andre lækre ting.
kp

BIBLIOTEKET

FOREDRAGSRÆKKE

Hjælp
med IT

Kunstnerkolonier
i Tyskland

Tirsdag den 7. januar kl. 16 hjælper biblioteket med IT, hvis man f.
eks. vil i gang med at læse bibliotekets e-bøger eller høre netlydbøger, eller hvis man har problemer
med sin pc eller tablet.
Bibliotekar Michael Juul Olsen er
klar med råd og vejledning den
første tirsdag i hver måned.
Arrangør: Dansk Centralbibliotek.

Tirsdag den 14. januar kl. 10 på biblioteket starter det første (Worpswede-malerne) af tre billedforedrag om
kunstnerkolonier i Tyskland med
kunsthistoriker Grethe Bay.
28. januar følger Die Brücke, 25. februar Der Blaue Reiter.
Foredragsrækken udbydes til 15 €.
Tilmelding til Anna-Louise Holste på
+45 2370 9055 eller alholste@gmail.
com.
Arrangør: Dansk Voksenundervisning i
Sydslesvig og Dansk Centralbibliotek.

Schleswig-Holstein setzt ein weiteres
Zeichen für den Erhalt und die Förderung von Minderheitensprachen:
Der Landtag hat am 13. Dezember
das von der Landesregierung eingebrachte Errichtungsgesetz für die
Friesenstiftung beschlossen. »Damit
sind wir in einem parteiübergreifenden Konsens einen weiteren großen
Schritt vorangekommen auf dem Weg
zu einer langfristigen Sicherung der
friesischen Volksgruppe«, sagte Ministerpräsident Daniel Günther. Die
Stiftung wird ab dem kommenden
Jahr Kunst und Kultur, die friesische
Sprache, traditionelles Brauchtum
oder die Forschung zur friesischen

Sprache und Geschichte in Schleswig-Holstein fördern.
»Die friesische Volksgruppe hat ihren
festen Platz in Schleswig-Holstein.
Mit ihrer Sprache und ihren Traditionen und Bräuchen prägt sie die einzigartige Identität unseres Landes und
seinen kulturellen Reichtum mit«, so
Günther. Er bedankte sich bei allen
Akteuren aus der Volksgruppe, dem
Parlament, den Verwaltungen im
Land und im Bund und bei seinem
Minderheitenbeauftragten Johannes
Callsen, die die Friesenstiftung mit
auf den Weg gebracht haben.
Stk

SDU

Klar til ladywalk 2020
SdU minder om, at der er ladywalk i
Sønderborg igen mandag den 25. maj
2020.
Sagsbehandler Christel Bonde skriver:
I 2019 var vi 119 piger eller ladyer
fra Sydslesvig, som deltog i 7 eller 12

km walk i Sønderborg med fællestransport fra Flensborg.
Mon ikke vi knækker den rekord i
2020 og bliver største hold.
I år var Team Sydslesvig næststørste
hold.

HATSTED

Levende kalender på bjerget
Forleden var Mikkelbergs Venner vært
for Hatsteds ”Lebendiger Adventskalender”. En skøn blanding af ældre,
unge og børn var mødt op til hygge,
gløgg, brunkager og pebernødder på
Mikkelberg. Vennekredsens formand
Maike Lohse læste juledigte på plat,
og der blev sunget fælles julesange på
dansk, tysk og frisisk.
LBC

Maike Lohse læste juledigte.
(Foto: privat)

nen med fremførelse af jule- og musicalsange ved Mahara Jacobsen.
Mahara Jacobsen fra Ny Galmsbøl
er født i Buenos Aires. Hendes mor
er maori og stammer fra New Zealand. Faderen er dansk statsborger og
fhv. sømand. Mahara er student fra
Duborg-Skolen. Hun medvirkede 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«.
Siden åbnedes tagselv-bordet. Selvfølgelig startede vi med forskellige
fisk og efterfølgende lune kødretter.
Traditionen tro sluttede vi med ost og
ris a la mande.
Alt i alt en dejlig aften. Tusind tak til
alle der sørgede for opbygning, borddækning og ikke mindst oprydningen
bagefter.
En særlig tak til Lars; dejligt, at vi har
en amtssekretær, der gerne tager ininitiativet til sådanne opgaver.
Peter Petersen

BORGERFORENINGEN
Nytårsmøde med
generalkonsul
Den selskabelige forening Borgerforeningen indbyder sine medlemmer
og andre interesserede til nytårsmøde
torsdag den 2. januar kl. 19 i Restaurant Borgerforeningen.
Generalkonsul Kim Andersen causerer om det forgangne år og hvad der
kan forventes i det nye år.
Pia Wippich synger, ledsaget af pianisten Peer Duschner.
Mødet indledes med spisning, laks
med tilbehør plus kaffe. Tilmelding til
spisningen til værten senest 30. december kl. 12 på tlf. 0461 23385.

KONTAKT
Næste
udgave
SSFs medlemsblad KONTAKT udkommer igen torsdag den 9. januar.
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Arrangementer
i Sydslesvig 2020
januar
Nytårskoncert m.

Opera på Grænsen

Nytårskoncert m.

Lauseniana Orkestret

Foto: Hein Photography

Walt Weiskopf
European Quartet

Foto: A. Yatskevich

Lørdag

Søndag

Torsdag

Flensborghus

Holmberghalle

Flensborghus

11.01.2020 • 15:00
Flensborg

19.01.2020 • 15:00
Harreslev

23.01.2020 • 20:00
Flensborg

PÅ FLENSBORGHUS

Koncert m.

Familieforestilling

Lydmor

Skatteøen

Isabelle van Keulen
spiller Brahms

Foto: annamarin

Foto: G. Thai

Lørdag

Søndag

Fredag

Volksbad

Nordfrieslandhalle

Deutsches Haus

25.01.2020 • 20:30
Flensborg

Billetter • Abo

26.01.2020 • 16:00
Læk

31.01.2020 • 20:00
Flensborg

+ 49 (0)461 - 14408 125

SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter FL Nikolaistr. 7,
Reisebüro Peelwatt Marie-Curie-Ring 39 FL eller ved indgangen
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EGERNFØRDE

Nytårsbrunch,
danskkursus
og
efterskole-info
SSF Rendsborg inviterer til hyggelig
nytårsbrunch for hele familien(også
med børnevenlige retter) i Ejderhuset,
Brandtstr. 29, Bydelsdorf, søndag den
5. januar kl. 11.
Efter maden er der biograf for børnene.
Priser: medlemmer: € 10 for voksne/
€ 5 børn 4-10 år. Ikke-medlemmer: €
16 hhv. € 9.
Bindende tilmelding senest: 28.
december på 0174 9316 033 eller
m.mannes@me.com

DANSK FOR
FORTSÆTTERE

Når man krosser og prosler et stort stykke papir, bliver det til et snelandskab. 
(Foto: Peter Hansen)

Store og små
til kunstworkshop
Hen ved en snes børn og halvt så
mange voksne mødtes forleden til
kunstworkshop på Mikkelberg. Her
viste de to billedkunstnere Maja Ingerslev og Inga Momsen dem et par
tricks til at lave kunst af papir eller
genbrugsskrald. Og ret hurtigt var
de selv i gang med at skabe.
Der blev klippet engle og juletræer
og slæder. Der blev klippet uroer,

og i genbrugs-værkstedet blev der
lavet fantasifulde skulpturer af alt
muligt, som nogle andre havde
ment, var skrald.
De to timer fløj afsted, og børn og mødre - var næsten ikke til at
standse igen.
ph

I samarbejde med voksenundervisningen og Eva Klauß tilbyder SSF
Rendsborg by danskundervisning
for fortsættere hver torsdag aften kl.
19.00 – 20.30.
Start: 9.1.20 – 10 aftener á 2 lektioner
Deltagerne starter fra lektion 12 i undervisningsbogen ”Vi snakkes ved!”,
Hueber Verlag.
Gebyr: € 50 + € 2,50 til kopier, mm.
og undervisningsmateriale.
Tilmelding: senest den 7.1. til Eva
Klauß på eva-gunnar@kabelmail.de
hhv. sekretariatet: 04331-4388 077

EFETERSKOLE-INFO

SSF Rendsborg og skoleforeningen
inviterer til en informationsaften
om efterskoleophold - i Ejderhuset,
Brandtstr. 29, Bydelsdorf, 22. januar
kl. 18.00-19.30.
Alle interesserede elever og forældre
er velkommen.
Tilmelding senest 20. januar på 0174
9316 033 hhv. m.mannes@me.com

For anden gang indbød SSF Egernførde til ”syng julen ind” på byens Rådhusplads, hvor både medlemmer fra mindretallet og flertalsbefolkningen sang julen
ind på dansk og tysk. Senior-luciapiger (tidligere elever fra Jes Kruse-Skolen) og
duoen Frehr & Nissen underholdt de henved 150 deltagere.  (Foto: Fred Witt).

Juletræsfest og tilbageblik
Medborgerhuset åbner sine døre og
lysene tændes på juletræet for sidste
gang i 2019 den 28. december kl.
14.30. Der danses om juletræet, og
deltagerne leger de gode gamle sanglege og møder julemanden, der kigger forbi på vej hjem til Grønland.
pastor Ulrich Vogel fortæller en julehistorie for store og små.
Musikalsk får vi hjælp af julemandens
underholdningsteam Frehr & Nissen, og i fællesskab hygges på dansk
manér.
Festen, der inkluderer en sodavand,
en slikpose og al underholdning koster 3,50 € for børn. Forældre betaler
3 € for kaffe/ gløgg, æbleskiver og
småkager.
Tilmelding er, af hensyn til planlægning og indkøb, påkrævet. Man kan
enten ringe til sekretariatet inden kl.
12 i morgen, fredag, eller man mai-

ler til formand Fred Witt senest den
27. december kl. 8 på ssf-egernfoerde@t-online.de
TILBAGEBLIK
SSF Egernførde inviterer medlemmer
og venner til hyggeligt, uforpligtende
samvær lørdag den 18. januar kl.
14.30 med et ”Tilbageblik på året,
der gik i SSF Egernførde”.
SSF serverer en dejlig kop kaffe/
gløgg, og deltagerne medbringer småkager eller kage til det fælles buffet,
medens man ser billeder fra årets
arrangementer.
Dagens højdepunkt er gensynsbilleder og film fra foreningens 4-dages
sprog- og kulturtur til Bornholm i
september 2019. Derefter fortællers
om det kommende program for 4-dages-turen, der er fastlagt til den 17.20. september 2020.

VIL DU VÆRE BLANDT VORES 2020-ANSIGTER?
Den 17. marts åbner Danevirke Museum og Deutsches Museum Nordschleswig en fælles fotoudstilling
i Landdagen i Kiel. Udstillingen skal vise 20 personlige portrætter af helt normale mindretalsmedlemmer
- 10 fra Sydslesvig og 10 fra Nordslesvig. Desuden optages der et kort videoklip af personerne til udstillingen.
Meningen er, at give et billede af mindretallene anno 2020 ved hjælp af kunstneriske fotograﬁer, der senere
også skal vises andre steder i Tyskland og Danmark.
Har du lyst til at være et af mindretallets 2020-ansigter? Så send en mail til fotograferne på adressen
2020fotoprojekt@gmail.com og skriv kort om, hvad det danske mindretal betyder for dig personligt
i dag, 100 år efter grænsedragningen. Det må være lige, hvad du kan komme i tanke om. Da vi gerne
vil vise folk i alle aldre og fra hele landsdelen, bedes du også oplyse alder og hvor du bor. Vi skal have
din ansøgningsmail indtil den 1. januar 2020.
Hvis du udvælges, får du gratis et signeret kunstnerisk portræt af dig selv og bliver inviteret med
til udstillingsåbningen i Landdagen. Fotograferne er Lene Esthave, Tim Riediger, Lars Salomonsen og
Martin Ziemer, som så i januar/februar vil ﬁnde den helt rigtige omgivelse til at portrættere netop dig i.

