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Vestkyst-
kultur
I morgen, fredag serveres 
ægte vestkyst-rock og 
-blues med Johnny  
Madsen Jam på Nibøl 
Danske Skole.

Dybbøldags-
indsamling
SSFs indsamling i år har 
Ravnkær Forsamlingshus 
som indsamlings-formål. 
Nu også med korrekt  
kontonummer.

Jazz på
Flensborghus
Fire danske top-jazzmusi-
kere mindes saxofonisten 
Dexter Gordon ved en 
koncert i Flensborg 17. 
januar.

FORENINGEN NORDEN
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Sydslesvigsk Forenings informationsblad
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Foreningen Norden i Syd-
slesvig indleder 100 års 
jubilæumsåret 2019 med 
en sangaften med sange-
ren og musikeren Simon 
Faber, Haderslev, mandag 
den 14. januar kl. 19.30 
på Dansk Centralbibliotek 
i Flensborg.
Det sker med mottoet 
”100 minutters nordisk 
sang – 100 år nordisk fæl-
lesskab”, fortæller Sydsles-
vig-afdelingens formand 
Anke Spoorendonk.
Der bliver en kop kaffe og 
en nordisk snaps til del-
tagerne, der ikke behøver 
melde sig til; blot møde 
op.

100 minutter nordisk sang –
100 år nordisk fællesskab

Foreningen Norden i 
Sydslesvigs formand Anke 
Spoorendonk: 
”Alle velkommen til 
nordisk sangaften på 
mandag.”

SSW-landsforbundet inviterer også i 
år alle SSWere, det danske mindretal, 
de samarbejdende frisere samt venner 
nord og syd for grænsen til nytårsre-
ception, i år fredag den 18. januar, kl. 
19 på hotel & restaurant ”Schlei-Lie-
sel” i Gyby/ Güby i Rendsborg-Egern-
førde amt.
Festtalen holdes af landets handi-

cap-kommitterede prof. dr. Ulrich 
Hase. Der serveres den traditionelle 
roemos. 
Deltagergebyr: 10 euro. Drikkevarer 
kan købes. 
Der bedes om tilmelding senest i 
morgen, fredag den 11. januar til 
SSWs landssekretariat, 0461 14408 
310 hhv. info@ssw.de

SSW Flensborg indsætter en bus fra 
Exe kl. 17.30. Tilmelding til buskør-
sel til bysekretariatet 0461-14408-
125/126/127 senest fredag middag 
den 11. januar - samme dag som 
tilmeldingsfrist til selve nytårsrecep-
tionen.

SSW INDBYDER

Nytårsreception i Gyby

Jens A. Christiansen, SSFs generalsekretær: ”SSF hører til fortalerne for en for-
andring og har gjort det længe.”

Hvis det er op til SSFs formand Jon 
Hardon Hansen og generalsekretær 
Jens A. Christiansen, så besluttes der 
i de næste måneder vidtgående, kon-
krete forbedringer af samarbejdet i Det 
sydslesvigske Samråd.
”Vi kan ikke vente med en gennem-
gribende samrådsreform, indtil der 
er truffet en afgørelse om, hvorvidt vi 
vil reformere de grundlæggende for-
enings- og forvaltningsstrukturer i min-
dretallet. Det ene udelukker bestemt 
heller ikke det andet,” mener Jon Har-
don Hansen, der ellers er tilhænger af 
en strukturreform.
SSFs førstemand slår samtidig til lyd 
for at tænke det folkelige basisarbejde 
grundigt med, når man undersøger 
mulige forandringer af mindretallets 
beslutnings- og forvaltningsstrukturer.
”Modeller, der går ud på, at SSF bliver 
til en ren kulturforvaltning, der styres 
af et kulturudvalg, mangler simpelthen 
bindeleddet til det folkelige arbejde.
Hvis vi gør det forkert, risikerer vi at 
kvæle det. Et af udgangspunkterne for 
nye strukturer må derfor også være, 
hvad vi kan gøre for at opretholde og 
fremme mindretallets folkelige fælles-
skab i lokalsamfundene,” siger han.
Læs mere i nytårsinterviewet på KON-
TAKTside 8
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SYDSLESVIGSK FORENING

Lad os tage fat på samrådsreform nu!

Jon Hardon Hansen, SSFs formand: Tænk det folkelige basisarbejde grundigt 
med!”



11.
Vesby UF: Filmeftermiddag/-aften med 
Mette
SSF Sydtønder, Husum og Ejdersted amter: 
Vestkystkultur – koncert med Johnny Mad-
sen Jam på Nibøl Danske Skole kl. 20
SSF-distrikt Stenfelt: Generalforsamling hos 
Else Marxen kl. 18
12.
Harreslev Kvindeforening: Nytårskomsam-
men
SSF-distrikt Sild: Nytårsfrokost i List Kultur-
hus kl. 19
13.
SSF-distrikt Skovby: Nytårsbrunch i Hær-
vejshuset kl. 11.30
14.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Diabetikerklub 
i menighedshuset kl. 14
Harreslev Ældreklub: Klubeftermiddag på 
skolen kl. 14.30
SSW-distrikt Harreslev: Generalforsamling i 
Borgerhuset kl. 19
De danske foreninger i Jaruplund, Veding 
og Sankelmark: Hygge på skolen kl. 19.30
SSF-distrikt Hatsted: Børneaktivitet ”Vi er 
kreative med papir og saks” i forsamlingshu-
set kl. 15. Bogbussen kommer kl. 16 
Foreningen Norden i Sydslesvig: Åben nor-
disk sangaften med Simon Faber kl. 19.30 
på Dansk Centralbibliotek i Flensborg
15.
De danske foreninger i Agtrup: Børnelotto i 
forsamlingshuset kl. 15
SSF Skovby Seniorklub: Afslappet eftermid-
dag i Hærvejshuset kl. 15
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyeftermiddag i 

forsamlingshuset kl. 14.30-17

16.
SSF, Det humanitære Udvalg: Foredrag med 
Sven Primdal om ”Historien om Afrikas 
hjerte” på Flensborghus kl. 14.30
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlings-
huset kl. 19
De danske foreninger og institutioner i 
Skovlund: Bogbussen kommer til Skovlund 
Forsamlingshus 
Slesvig Menighedspleje: Foredrag med Ran-
di Korsgaard om hendes salmedigtning for 
børn i Ansgarsalen kl. 14.30
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsam-
lingshuset kl. 15
17.
SSF og SdU: Jazz på Flensborghus - Cool 
Cats: Benjamin Koppel, Ole Koch Hansen, 
Bo Stief og Alex Riel på Flensborghus kl. 20
Sydslesvigs danske Kunstforening: Åbning 
af udstillingen ”Mangfoldigheden i fotografi 
– Vielfalt der Fotografie” på Flensborg Bibli-
otek kl. 20 efter generalforsamlingen
Harreslev Kvindeforening: Hyggeaften i kir-
kens lokaler kl. 19
Tarp menighed: Sangeftermiddag i menig-
hedslokalet kl. 15
SSF-distrikt Medelby og omegn: Bestyrelses-
møde på skolen kl. 19.30-20.45
SSF-distrikt Mårkær: Torsdagsklubben mø-
des hos Gertrud Jochimsen kl. 15
SSF-distrikt Slesvig: Generalforsamling i den 
lille sal på Slesvighus kl. 19
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsam-
lingshuset kl. 15
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JOHNNY THE BLUES
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GUDSTJENESTER

Bredsted, 9.30, Parbo
Egernførde, 10, Brask
FL Ansgar Kirke, 10, Jacobsen
FL Helligåndskirken, 10, Böll
FL Sct. Hans, se Sct. Jørgen
FL Sct. Jørgen, 10, Egeris
FL Sporskifte, 10, Hougesen
Frederiksstad, 19, Vogel
Gottorp slotskapel, 14, Nicolaisen
Harreslev, 11.30, Böll

Lyksborg, 10, Fønsbo
Læk, 11, Parbo
Medelby Skole, 9.30, Strelow
Rendsborg, 16, Brask
Ravnkær, 11, Mogensen
Skovlund Forsamlingshus, 11, 
Strelow
Sønder Brarup, 10, Mogensen
Tarp, 10, Mortensen
Vesterland, 10.30, Hansen

1.s.e.h.3k., søndag, 13. januar, Luk. 2, 41-52 eller Mark. 10, 13-16:

I morgen, fredag den 11. januar, 
klokken 20 fortsætter Vestkystkul-
tur-sæsonen med ægte vestkyst-rock 
og -blues.
Da spiller Johnny Madsen Jam på Ni-
bøl Danske Skole.
Trioen spiller - som navnet antyder - 
stort set udelukkende tekst og musik 
skrevet af Johnny Madsen, som er en 
af den danske rockscenes absolutte 
veteraner.
Både tekst og musik bærer præg af, 
at Madsen har levet sit liv ved vest-
kysten. Det er rock og bluesrock, 
der går lige i indvoldene. Og det er 
tekster, der leger med det danske 
sprog, så det er lige på randen af det 
tilladelige.
Johnny Madsen Jam har som cover-
band nogle år på bagen og har også 
tidligere besøgt vestkysten - altså 
Sydslesvigs. Både til årsmødearran-

gementer og ved tidligere Vestkyst-
kultur-arrangementer.
Mellem numrene fortæller forsanger 
Mogens Mortensen skrøner og anek-
doter om Johnny Madsens meriter på 
og bag scenen. 
Entreen er 8 euro for SSF-medlem-
mer, andre må slippe 12 euro. 
ph

Det er showtime

Check nogle af Madsens 
første hits: 
Chinatown, Yellow Moon 
og den Sorte Fugl 
på hosstående QR.

SSFs billetkontor meddeler, at fa-
milie-forestillingen »Emil fra Løn-

neberg« den 20. januar i Læk er 
udsolgt.

”Emil fra Lønneberg”

Onsdag den 16. januar kl. 14.30 på 
Flensborghus bliver der foredrag ved 
fhv. efterskoleforstander cand.mag. 
Sven Primdal, Skals, der fortæller 
”Historien om Afrikas hjerte”.
Sven Primdal har beskæftiget sig med 
Afrika i mere end 25 år. Han har bo-
et, rejst og arbejdet i Afrika gennem 
længere tid. Primdal fortæller om 

Afrikas turbulente historie med ud-
gangspunkt i et lokalt afrikansk per-
spektiv, hvor der fokuseres på egnen 
omkring den lille kystby Bagamoyo i 
Tanzania. 
Entré 5 euro. Tilmelding til Bysekre-
tariatet, 0461-14408 126 eller flby@
syfo.de senest fredag den 11. januar.

Historien om Afrikas hjerte

Lidt inde i det nye år inviterer SSF 
Egernførde alle medlemmer og ven-
ner til hyggeligt, uforpligtende sam-
vær lørdag den 19. januar kl. 14.30 i 
Medborgerhuset til et ”tilbageblik på 
året, der gik”. 
Distriktet serverer en dejlig kop kaffe/ 
glögg, og deltagerne medbringer små-
kager eller kage til den fælles buffet, 

mens man kigger billeder fra arrange-
menterne i 2018. 
Dagens højdepunkt er gensynsbille-
der og film fra Skagens-turen 2018. 
Derefter fortælles om det kommende 
program for 4-dages-turen, der i 2019 
igen på opfordring går til Bornholm, 
hvor hotellet allerede er reserveret.

EGERNFØRDE

Hyggeligt tilbageblik

Sven Primdal og en af de løver, 
han mødte i de over 25 år, han 
beskæftigede sig med Afrika.

Johnny Madsen Jam er efterhånden gamle kendinge på vestkysten.

TARP

Salmesang
i kirken
Torsdag den 17. januar kl. 15 mødes 
de sangglade m.fl. i menighedslokalet 
ved Tarp Danske Kirke, Harkielweg 
2 i Tarp.
Pastor Morten Mortensen lærer 
deltagerne nogle af de nye salmer i 
salmebogen, og man får en kop kaffe 
sammen.
Alle er velkomne; tilmelding er ikke 
nødvendig.
 Menighedsrådet

Sæsonens nye bøger
Hanne Sørensen og Karl Fischer, her ret afslappede

Vær med, når bibliotekarerne Karl 
Fischer og Hanne Sørensen torsdag 
den 17. januar kl. 19 på Fællesbibli-
oteket Egernførde, H.C. Andersensvej 
2, fortæller om de bedste romaner, 
krimier og biografier for voksne fra 
efterårssæsonen 2018.
Karl Fischer arbejder på Dansk Cen-

tralbibliotek. Hanne Sørensen er 
tidligere bibliotekar i Sydslesvig og i 
dag souschef på Sønderborg-Biblio-
tekerne.
Fri entré.
Man kan låne i bogbussen, som hol-
der i gården.
LL
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SSF NYHUS

HUSUM BIBLIOTEK

HER MED KORREKT KONTONUMMER

Livlig lørdag igen

Rekordstor deltagelse i lille SSF-distrikt

På Husum Bibliotek er de nået til den 
første ”Livlig lørdag” i 2019.
Kom og hyg dig og slip fantasien fri 
med perler, og du kan lave lige det, 

du har lyst til lørdag den 12. januar 
kl. 10.30-12.30.
Alle er velkomne.
 IMBE

SSF Nyhus, der med 60 medlemmer 
er et af de mindste distrikter, formår 
gang på gang at opnå god deltagelse 
ved sine arrangementer.
Nyhus er beliggende mellem Har-
reslev og Kobbermølle, lige syd for 
den danske grænse, og har ca. 200 
indbyggere.
Distriktets medlemmer bor ikke alle 
i selve Nyhus men har tilknytning 
dertil. Alle kender alle, og derfor bli-
ver der snakket livligt lige fra starten, 
hver gang vi mødes. Vi holder nor-
malt kun tre arrangementer pr. år.
Selv den årlige generalforsamling 
trækker omkring 10-12 deltagere, 
selvom der jo her er risiko for at blive 
valgt! Det er der til gengæld ikke ved 
vores grillhygge om sommeren, så 
der er altid rigtig godt fremmøde også 
af yngre medlemmer.

FRA 2 TIL 92
I december har vi sat en ny rekord 

ved vores julefrokost. Her var 35, 
dvs. over halvdelen af medlemmerne, 
mødt op til hyggeligt samvær og god 
mad i Restaurant Borgerforeningen 
i Flensborg. Endnu mere glædeligt 
var det, at mange unge medlemmer 
deltog, bl.a. familier med børn. Ved 
julefrokosten var yngste deltager to år 
og ældste 92.
Efter velkomsten blev der ikke indledt 
med sang. Derimod blev følgende 
tekst læst højt i anledning af den nye 
databeskyttelseslov og som fremover 
skal med på indbydelser til vores ar-
rangementer.
Dette udløste en del undren og ho-
vedrysten blandt medlemmerne, men 
det var nødvendigt bl.a. også for at 
kunne tage billeder til denne artikel. 
Citat:
”Vi gør opmærksom på, at det kan 
ske, at der bliver filmet og taget fo-
tos af arrangementet. Disse vil blive 
brugt til analog og digital dokumenta-

tion og informationsarbejde af legiti-
me interesser jvf. § 6, stk. 1 sætning 1 
litra f. DSGVO. Gæster, der kan gøre 
konkrete personlige grunde gælden-
de, som taler imod en identificering 
på optagelserne, har ret til at gøre 
indsigelse mod offentliggørelsen jvf. 
art. 21. stk. 1 DSGVO.” Citat slut.
Heldigvis var der ingen der gjor-
de indsigelse. Vi sang en julesang, 
buffeten blev åbnet, og det er ingen 
overdrivelse, at der blev spist godt og 
meget.
Alt i alt et rigtig hyggeligt arrange-
ment med megen snak og grin.
Tak til alle der deltog, og en særlig 
tak til Restaurant Borgerforeningen 
for en lækker julefrokost, og fordi de 
åbnede dørene for os på en søndag, 
hvor de ellers normalt holder lukket.
 Bodil Uldall

Også i år gennemfører SSF sin 
Dybbøldags-indsamling til fordel for 
et af vore forsamlingshuse i 
Sydslesvig: til huset i Ravnkær.

Det bliver brugt til lokale danske 
møder og trænger til tidssvarende 
sanitære forhold.

Man kan bidrage solidarisk til 
vennehjælpen ved at indbetale på 
Sydslesvigsk Forenings konto i Uni-
on-Bank Flensborg, her med alle 
tallene:
IBAN: 
DE23 2152 0100 0000 017175 
og BIC: 
UNBNDE 21XXX.

For beløb over 15 euro tilsendes 
”Spenden-Bescheinigung”, hvis 
navn og nøjagtig adresse er påført 
overførselsdokumentet. 

SSFs distrikter m.fl. kan foretage 
listeindsamlinger. 
Listerne fås på de danske sekreta-
riater.

HASSE NELDEBERG JØRGENSEN

Danske Sømands- og Udlandskirker 
meddeler, at den kommende provst i 
Dansk Kirke i Sydslesvig og dermed 
provst Viggo Jacobsens efterfølger er 
udnævnt.
Det er Hasse Neldeberg Jørgensen 
(62), teolog fra Aarhus Universitet 
og pt. projektleder for det nationale 
videns- og udviklingsprojekt ”Kirken 
på landet”. Han er frikøbt fra arbejdet 
som provst i Malt Provsti.
Hasse Neldeberg Jørgensen har tætte 
internationale relationer bl.a. til den 
tyske nordkirke og det teologiske fa-
kultet i Durham, Nordengland. Han 
har beskæftiget sig indgående med 
ordinationen af danske præster i de 
frie kredse i Sønderjylland og Syd-
slesvig.
Sammen med Folkekirkens Uddan-
nelses- og Videnscenter (FUV) Lø-
gumkloster, Christian Jensen Kolleg 
(CJK) Breklum, Ribe Stift og Slesvig 
Stift arrangerer Hasse Neldeberg Jør-
gensen konference i maj 2019 om 
fremtiden for kirkelivet i de vesteuro-
pæiske landdistrikter.
Hasse Neldeberg Jørgensen blev or-
dineret i 1991 og har været præst i 
tre embeder og provst gennem 15 år. 
Han er gift med sognepræst Merethe 
Jørgensen.
Hasse Neldeberg Jørgensen:

”Jeg er er meget glad for ansættelsen 
som provst i Sydslesvig og for den til-
lid, jeg har mødt undervejs i forløbet. 
Jeg håber, at mine erfaringer må være 
det fortsat levende og velfungerende 
danske kirkeliv i Sydslesvig til gavn. 
Kirkelivet i Sydslesvig er af største 
vigtighed, og jeg vil yde mit til at fast-
holde og udvikle dette i en frugtbar 
sameksistens mellem dansk og tysk. 
Jeg ser frem til samarbejdet med kir-
kerådet for Dansk Kirke i Sydslesvig 
og kontakten til landsdelens menig-
heder og organisationer. Jeg glæder 
mig også til at blive en del af menig-
hedslivet ved Helligåndskirken samt 
et godt, kollegialt samarbejde med 
Jacob Ørsted og Helligånds Sogns 
menighedsråd”.
Dansk Kirke i Sydslesvig tæller 22 
danske præster, 65 prædikesteder 
og 16 egne kirkebygninger. Sydsles-
vigprovsten varetager både den tra-
ditionelle provstestillings tilsyn med 
præster, menigheder og med kirkens 
ejendomme og indtager samtidig en 
nøgleposition i grænselandets og det 
danske mindretals enestående kirkeli-
ge og folkelige kultur, skriver DSUK i 
en pressetekst.
Neldeberg tiltræder 1. marts.
 Anne Meldgaard

Ny provst fra 1. marts

Hasse Neldeberg Jørgensen tiltræder som ny provst i Sydslesvig den 1. marts. 
(Foto: Martin Ravn)

Fra julefrokosten i Borgerforeningen. (Fotos: privat)

Godt humør i højsædet.Smilla og lillebror leger futtog
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HEUTE SSF SCT. JØRGEN/MØRVIG

Friesischer Nachmittag

Deltagerantallet ved SSF-distrikt Sct. 
Jørgen/ Mørvigs 6. nytårsfrokost i 
Flensborg lørdag den 5. januar i me-
nighedslokalerne på Adelby Kirkevej 
har fundet sit leje: Godt 50 medlem-
mer nød samvær og fællesskab.
God mad, lidt godt at drikke til, fæl-
lessange og hygge stod på dagsorde-
nen, som formand Lars Nielsen sagde 
i sin velkomst forud for de godt og vel 
tre timers afslappede samvær præget 
af en god snak medlemmerne imel-
lem uden forpligtende dagsorden. 
Distriktets ”husorkester” med næstfor-
mand Finn Egeris Petersen i spidsen 
akkompagnerede til fællessangene, 
og distriktets ”madmor” Frida Nielsen 
fik fortjent applaus for dages madlav-
ning med den nødvendige forbere-
delse i menighedshusets to små køk-
kener, assisteret af nogle engagerede 
bestyrelsesmedlemmer.
På deltagernes vegne skal der lyde en 
tak for god behandling; ikke mindst 
også for husly i menighedens lokaler.
Man glæder sig til et gensyn med 

hinanden ved de kommende arran-
gementer, bl.a. generalforsamlingen 
den 5. februar.

Og naturligvis også til nytårsfroko-
sten 2020 – altid den første lørdag i 
januar.

50 til nytårsfrokost
Der skåles. (Fotos: privat)

Distriktets ”husorkester”.

Die Friisk Foriining lädt alle Mitgli-
eder über 60 zum friesischen Nach-
mittag am heutigen Donnerstag, 10. 
Januar, um 14.30 Uhr ein.
Der neue Treffpunkt ist die Friesen-
halle in Risum-Lindholm.
Neue Teilnehmer sind herzlich will-
kommen.
Anmeldungen an Ilwe Boysen, 
04671-6024154.

FRASCHE EEFTERMADI
E Friisk Foriining lååsit åle lasmoote 
ouer 60 tu en meekliken eeftermadi, 
än törsdi, di 10. önj e ismoune am e 
kl. huulwe trii.
We drååwe üs önj e Friesenhalle önj 
Risem-Lunham.
Naie diiljnaamere san hartlik wäljkii-
men.
Följk koon ham önjmalde bai Ilwe 
Boysen, 04671-6024154.

I året 2018 har bestyrelsen for Redak-
tør Jens Jessens Mindelegat kunnet 
uddele i alt 60.000 kr., hvilket ikke 
har været nogen let opgave med 
næsten 30 ansøgere, som hver for sig 
kunne pege på opgaver, som langt 
hen ad vejen levede op til mindele-
gatets bredt formulerede formål: ”- at 
støtte og værne dansk sprog og ånd i 
Sønderjylland, navnlig syd for græn-
sen”. 
Mindelegatet administreres via 
Grænseforeningen og har sin egen 
bestyrelse, der med tidligere direktør 
for Grænseforeningen, Niels Hen-
riksen, Sorø, som formand består af i 
alt ” – fem uberygtede, fuldmyndige 
og vederhæftige mænd og kvinder, 
af hvilke tre skal være bosiddende i 
kongeriget Danmark og to i Sydsles-
vig”.
Når det er Sprog og Ånd, der er 
fremherskende i formålsparagraffen, 
var det naturligt at imødekomme an-
søgningen fra Sprogforeningen i Syd-
slesvig ved dens formand Katrin Lass, 

som arbejder på at udvikle en sprog-
folder for voksne, ikke mindst med 
”nye” forældre til børn i de danske 
skoler som målgruppe. Ligeledes lå 
det lige for at yde støtte til Flensborg 
Avis’ støttekreds, som sikrer avisa-
bonnementer til socialt svagt stillede 
medlemmer af det danske mindretal. 
Til brug for formidlingsaktiviteter over 
for børn i 2019 har Mindelegatet kun-
net yde den støtte til formålet, som 
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig 
ved Anni Søndergaard har søgt.
Mindre beløb er givet til den sydsles-
vigske sommerhøjskole 2019, lejrsko-
lehjemmet Vesterled, et par højskole- 
og lejrskoleophold med socialt sigte 
og endelig et bidrag til et spændende 
biografisk bogprojekt over to markan-
te skikkelser inden for dansk kulturliv 
i Sydslesvig: Peter og Holger Hatte-
sen, som redaktør Lars Bethge fra SSF 
har under udarbejdelse.
 NH

JENS JESSEN MINDELEGAT

Har fordelt udbyttet

Så er der tid til at byde det nye år vel-
kommen med en dejlig nytårsfrokost.
Derfor inviterer vi jer alle lørdag den 
12. januar klokken 19 i Kulturhuset 
i List.
Alle medbringer noget lækkert at 
spise.
Der bliver underholdning ved Hans 

Frese og venner.
Giv venligst besked til Maren, når 
I har lyst til at være med og hvad i 
medbringer til buffeten: tlf. 877401 
hhv. 0151 6472 4125 eller ma-
rensowada@web.de.
Alle ønskes et godt nyt år.
 SSF Sild

SSF SILD

Kom til nytårsfrokost!

Haiku, eventyr, digte, noveller eller 
noget helt femte. Skriver du, og har 
du lyst til at mødes med andre, der 
også kan lide at drible med ord og 
gøre teksten levende? 
Med Anna Bergentz som tovholder 
mødes ”Skrivegruppen” på Flensborg 
Bibliotek, Nørregade/ Norderstr. 59, 
første gang mandag den 14. januar 
kl. 17.
Fri entré. Ingen tilmelding
 LL

BIBLIOTEKET

Lyst til at 
skrive?

Mandag den 14. januar tager SSF 
Hatsted hul på det nye år.
Da er der børneaktivitet i forsamlings-
huset, De Straat 17, fra klokken 15.
Denne gang er det kreativitet med 
papir og saks, det handler om. Måske 
kan man klippe sig nogle snebilleder 

og dermed kompensere for savnet af 
en ordentlig vinter.
Klokken 16 kommer bogbussen på 
besøg. 
 ph

HATSTED

Papirklip ved vintertide

I foråret 2018 skrev de to historie-
studerende fra Syddansk Universitet, 
Björn von Winterfeld og Louise Hes-
seldal, deres specialer på Flensborg 
Bibliotek.
Tirsdag den 15. januar kl. 16 fortæller 
de på selvsamme bibliotek i Nørrega-
de/ Norderstr. 59 om to spændende 
emner i mindretallets historie.
Der er fri entré.
Arr.: Dansk Centralbibliotek og Forsk-
ningsafdelingen.

V. WINTERFELD: FOLKERAADET
I 1939 blev Folkeraadet oprettet som 
øverste besluttende myndighed for 

det danske mindretal i Sydslesvig. 
Det eksisterede frem til 1945 og hav-
de til opgave at træffe beslutninger på 
mindretallets vegne i denne vanskeli-
ge periode. 
Björn v. Winterfeld har undersøgt, 
hvordan Folkeraadet reagerede på 
presset fra de nazistiske myndighe-
der, og hvordan det løste mindretal-
lets interne problemer. 

HESSELDAL: SSF OG DE NYE MED-
LEMMER EFTER KRIGEN
Efter Tysklands kapitulation i maj 
1945 væltede det ind med medlems-
ansøgninger til SSF. Mange havde 

ingen tilknytning til det danske min-
dretal men ønskede alligevel at blive 
en del af mindretallet.
Louise Hesseldal har undersøgt, 
hvem det var, der søgte ind i SSF, og 
hvordan SSFs ledelse håndterede de 
mange tusinde ansøgninger. LL

OM FOLKERAADET OG SSF

Præsentation af to specialer

Aktørerne i Folkeraadet fra 1939 til 1945 var i høj grad de samme, som i 1946 var med til at stifte Sydslesvigsk Forening 
som afløser for Den slesvigske Forening. Fra stiftelses-ceremonien: bl.a. Cornelius Hansen, Heinrich Hinz, Samuel Mün-
chow, Johannes Oldsen og Frants Thygesen. (Foto: Arkiv.dk)
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SYDSLESVIG DANSKE KUNSTFORENING

JAZZ PÅ FLENSBORGHUS

Torsdag den 17. januar kl. 20 er der 
jazz på Flensborghus med Benjamin 
Koppel, Ole Koch Hansen, Bo Stief 
og Alex Riel og deres ”tribute to” sa-
xofonisten Dexter Gordon, der i 2018 
ville være fyldt 95 år.
Den amerikanske saxofonist Dexter 
Gordon er et af jazzhistoriens helt 
store navne - en stilskaber, der me-
strede beboppens høje tempo og 
melodiske frasering på linje med 
Charlie Parker, Dizzy Gillespie og 
Bud Powell.
Det markerer SSF med jazz på Flens-
borghus helt i Dexters ånd; festligt, 

swingende, virtuost og med et smil 
på læben, en koncert med musikere, 
der kendte Dexter og hans musik rig-
tig godt. 
Tre musikere, der ofte spillede sam-
men med Dexter og tilmed talte ham 
blandt deres nærmeste venner, er 
med på scenen denne aften:
Alex Riel (trommer), Bo Stief (kontra-
bas) og Ole Kock Hansen (klaver). De 
tre efterhånden legendariske danske 
jazzmusikere får selskab af saxofonist 
Benjamin Koppel. Han hyldede som 
bare 16-årig netop Dexter ved en 
memorial koncert på Montmartre i 

København efter Dexters død i 1990.
Der er dømt ægte jazzfest, når fire 
danske COOL CATS hylder Dexter, 
som så afgjort selv var en af jazzens 
allerstørste af slagsen.
Billetter: ssf-billetten.de, +49 461-
14408125, SSFs sekretariater, Aktivi-
tetshuset, sh:z Ticketcenter FL eller 
ved indgangen.

Arrangør: SSF og SdU.

A Dexter Gordon-tribute med Benjamin 
Koppel, Ole Koch Hansen, Bo Stief 
og Alex Riel

Dexter Gordon.

Fire
fotografer
udstiller
Sydslesvigs danske Kunstforening in-
viterer til åbningen af fotoudstillingen 
”Mangfoldigheden i fotografi - Viel-
falt der Fotografie” torsdag den 17. 
januar kl. 20 på Flensborg Bibliotek, 
Nørregade/ Norderstr. 59, Flensborg 
(efter generalforsamlingen). 
Hans Christian Davidsen, fotograf og 
kulturredaktør på Flensborg Avis, hol-
der åbningstalen. 
Kunstnerne vil være tilstede ved åb-
ningen: Britta Egebjerg, Vejle, Astrid 
Kruse Jensen, København, Franzika 
Ostermann, Kiel, og Jakob Hoff, Ber-
lin.
Musikalsk underholdning ved Hannes 
Röpke, piano. 
Kunstforeningen er vært ved et min-
dre traktement.
Alle er velkomne.
Gratis adgang. 
Efter åbningen kan udstillingen ses fra 
den 18. januar til og med den 9. fe-
bruar man - fre 11-17, lør 11–14.
Udstillingen er arrangeret i samarbej-
de med Flensborg Bibliotek.

Britta Egebjerg: The silence of light.

Franziska Ostermann: Firn.

Astrid Kruse Jensen: Kasse. Jakob Hoff-foto.
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NYTÅRSINTERVIEW

SSF-formand Jon Hardon Hansen og 
SSF-generalsekretær Jens A. Chri-
stiansen ser med bekymring på den 
”overophedede” debat om struktu-
relle ændringer i mindretallet. De vil 
om kort tid drøfte med deres hoved-
styrelse, hvordan SSF forholder sig 
til konkrete problemer som Christi-
anslyst og hvordan de forestiller sig 
udviklingen af et nyt samarbejde og 
mere arbejdsdeling i mindretallet, 
fortæller de i et nytårsinterview med 
KONTAKT.

KONTAKT: Sikke et årsskifte, hvad? 
Dem af os, der ikke holdt juleferie 
uden vores elskede avis, måtte lægge 
øjne til lidt af hvert: Mindretallet skal 
være utilfreds med det danske tilskud, 
en strukturreform af hele mindretallet 
skal redde Christianslyst og mindretal-
let skal opfindes på ny i en helt ny for-
ening …

Jon Hardon Hansen: Ja, godt nytår til 
alle i Sydslesvig. Resten af 2019 brin-
ger forhåbentlig mere frisk vind, men 
også mindre varm luft og færre storme 
i vandglas. Det håber jeg i hvert fald 
for os allesammen.

Jens A. Christiansen: SSF hører og-
så til fortalerne for en forandring og 
har gjort det meget længe. Men lige 
nu er der måske alligevel grund til li-
ge at klappe hesten. Denne overophe-
dede debat og tilspidsning gavner ikke 
processen, men skaber kun forvirring 
i Danmark og frustration blandt vores 
medlemmer.

Jon Hardon Hansen: Det er jo rigtigt, 
at samarbejdet mildest talt ikke altid 
fungerer lige godt. Der er god grund 
til at overveje og få undersøgt, hvor-
dan det kan fungere bedre. Og det ar-
bejde skal starte nu. Men det, at der 
må findes bedre samarbejdsstrukturer, 
end vi har nu, betyder på den anden 
side ikke, at hele mindretallet plud-
seligt skal opfindes på ny. Med den 
dommedagsstemning, vi til dels ople-
ver nu, kan man jo næsten få indtryk-
ket af, at intet fungerer. Det leder os 
på vildspor. 

KONTAKT: Hvad mener du med det?

Jon Hardon Hansen: Vi taler for tiden 

”kun” om, hvordan der kan rationali-
seres gennem en bedre arbejdsdeling, 
og hvordan mere demokrati kan sætte 
mere gang i ledelserne og deres for-
valtning. Det er også vigtigt. Men i al-
le de store visioner om helt nye for-
enings- og forvaltningsstrukturer – om 
”dysfunktionalitet”, ”silotænkning”, 
”autopoiesis” og hvad der ellers er af 
abstrakte slagord – må vi ikke glem-
me, at kernen i det hele jo ikke er råd-
den.
Mindretalslivet blomstrer stadig i Syd-

slesvig, selvom farverne måske er an-
dre end for 20-30 år siden, og det gør 
det ikke mindst på grund af frivilligt 
engagement. 

KONTAKT: Men det er der vel ingen, 
der stiller spørgsmålstegn ved?

Jon Hardon Hansen: Jo, men jeg har 
for tiden på fornemmelsen, at ikke al-
le har blik for det. Det er selvfølgelig 
sjovere at sidde med et tomt tegne-
bræt end med en pusleopgave, hvor 
brikkerne er givet og man bare kan 
sætte dem sammen på en ny måde. 
Og selvfølgelig skal der være rum til 
virkelig nytænkning, man skal ikke 
lægge bånd på sig selv.
Men man skal bare også være klar 
over, at tingene hænger sammen. Hvis 
man har visioner om nye administra-
tive strukturer og udvalg, som for ek-
sempel i den ofte nævnte kommune-
model, så må man vide, at den svært 
kan forenes med det mangfoldige ba-
sisliv i distrikter, amter og foreninger. 

Modeller der går ud på, at SSF bliver 
til en ren kulturforvaltning, der styres 
af et kulturudvalg, mangler simpelt-
hen bindeleddet til det folkelige arbej-
de. Hvis vi gør det forkert, risikerer vi 
at kvæle det. Et af udgangspunkterne 
for nye strukturer må derfor også væ-
re, hvad vi kan gøre for at opretholde 
og fremme mindretallets folkelige fæl-
lesskab i lokalsamfundene.
Her har vi simpelthen andre interes-
ser end institutioner, der først og frem-
mest producerer serviceydelser til 
brugere, og det må der tages hensyn 
til, når vi taler struktur. Der er vigtigt 
for SSF at få slået fast på et tidligt tids-
punkt.

KONTAKT: Men er det ikke alligevel 

at tage tredje skridt før det første? I er 
vel ikke engang enige om en undersø-
gelse af mulighederne for en anden ar-
bejdsdeling og en anden demokratisk 
struktur…

Jens A. Christiansen: Jo, der er da sket 
noget i mellemtiden. Skoleforenin-
gens direktør har meldt ud, at man 
er åben for at se på strukturer. Det er 
et fremskridt, for det har hidtil været 
den, der har blokeret for seriøse over-
vejelser og undersøgelser i denne ret-
ning. Så vi har da en forventning om, 
at vi nu får en sådan gennemlysning 
af mindretallet ved hjælp af eksterne 
eksperter op at stå.

KONTAKT: Men det vil da igen tage 
måneder at nå frem til enighed om det 
og endnu længere tid at få det under-
søgt og omsat…?!

Jens A. Christiansen: Ja, men vi kan 
på den anden side jo ikke lade os dri-
ve ind i hurtige løsninger, fordi nogle 
pludselig har fået på fornemmelsen, at 
nu må der ske noget for at demonstre-
re handlekraft.
Mindretallet er ikke kun en virksom-
hed, det er en meget mere kompleks 
organisme. Så når vi begynder at ope-
rere, så skulle vi gerne også vide forin-
den, at patienten overlever og ikke får 
varige mén.
Det afgørende er nye, sunde og leve-
dygtige strukturer til mindretallets næ-
ste 50-100 år, og så kan det ikke væ-
re afgørende, om de står færdige i ju-
bilæumsåret 2020 eller først derefter. 
Jeg kan forstå utålmodigheden efter så 
mange år uden bevægelse, den ken-
der jeg godt selv, men den gavner jo 
ikke.

Jon Hardon Hansen: Når det er sagt, 
så mener jeg, at der uafhængigt af 
denne proces nu parallelt bør tages fat 
på den fornyelse af Samrådets samar-
bejdsaftale, der i forvejen er planlagt 
til starten af 2019. Det giver under al-
le omstændigheder mening, at organi-
sere samarbejdet dér på en mere mål-
rettet og forpligtende måde.

KONTAKT: Med er det ikke lidt ”dob-
bel-gemoppel” og en lappeløsning, 
når man samtidig vil have nye struktu-
rer, fordi Samrådet ikke fungerer?

Jon Hardon Hansen: Nej, vi kan ikke 
vente med en samrådsreform, indtil 
der er truffet en afgørelse om, hvor-
vidt vi vil reformere de grundlæggen-
de forenings- og forvaltningsstrukturer 
i mindretallet. Det ene udelukker be-
stemt heller ikke det andet.
Selv om det lige nu er ved at gå i 
glemmebogen, så er der faktisk dele 
af mindretallet, der af forskellige grun-
de ikke kan tænkes med i en ny, mere 
samlet struktur. Det gælder både SSW, 
Kirken og måske også Sundhedstjene-
sten. Så en strukturdebat betyder ik-
ke, at det forestående arbejde med at 
revidere Samrådets samarbejdsaftale 
bliver overflødigt eller omvendt. 

Samrådet er det eneste sted, hvor al-
le er med og repræsenteret - på nær 
Flensborg Avis, som bevidst har valgt 
at stå udenfor. Alt dette kan ske, uden 
at der dermed lukkes ned for en struk-
turdebat om, hvordan resten skal væ-
re skåret til. Selv hvis vi andre lægges 
sammen til en enkelt forening, hvilket 
jeg er skeptisk overfor, så er det intet 
alternativ til et forum, der samler al-
le, som Samrådet. Så derfor skal dets 

fremtid også være klar, når vi taler om 
strukturer for at optimere helheden.

KONTAKT: Og hvad bør der efter je-
res opfattelse så ændres ved samar-
bejdsaftalen nu?

Jens A. Christiansen: Helt konkret 
kunne man blandt andet overveje at 
udvikle Samrådets økonomi- og an-
lægsudvalg til et regulært finansud-
valg, hvor mindretallet selv fordeler 
tilskudsbehov og kommer med et fæl-
les forslag til fordeling af midlerne fra 
den globale danske bevilling. Sådan 
har det også været tidligere. Det øger 
forståelsen for hinandens situation og 
behov og forpligter gensidigt. Det sid-
ste ord er selvfølgelig altid Sydslesvi-
gudvalgets, men egentlig burde vi selv 
kunne finde ud af det. Men det kræver 
en entydig samarbejdsaftale.

Jon Hardon Hansen: Desuden må vi 
mødes hyppigere for at orientere me-
re dybtgående om, hvad hver især har 
gang i, og finde samarbejdsflader i 
hverdagen. Det behøver ikke altid at 
være i fuld besætning. Jeg har allerede 
ofte slået til lyd for hyppigere møder i 
formandskredsen.
Også forvaltningscheferne kan mødes 
oftere og de bør i fællesskab forbere-
de samrådsmøderne så vidt, så vi bag-
efter går derfra og har besluttet noget 
konkret. Det går der ingen skår af os 
folkevalgte på. Sådan arbejdes der i 
enhver regering og enhver kommune. 
Det her handler meget om manglen-
de, rettidig kommunikation, nødven-
dige formelle procedurer og disciplin. 

Og så vil der i forbindelse med sam-
arbejdsaftalen fra anden side sikkert 
også være en drøftelse af Samrådets 
sekretariat – om det fortsat varetages 
af SSF, eller om det ”fysisk” skal være 
uafhængigt af organisationerne.
Vi mener, at det er i gode hænder på 
generalsekretariatet. Det ville mulig-
vis være lidt anderledes, hvis Samrå-

det blev et betydeligt andet.
Hvis det virkelig ville mødes hyppi-
gere, agere mere forpligtende og bl.a. 
samarbejde på finansområdet, så var 
der sikkert også argumenter for at styr-
ke det gennem et eget sekretariat med 
eget personale. Det har vi kun be-
grænset resurser til. Men sådan som 
det er nu, kan jeg ikke se, at vi kan 
legitimere at oprette en ny højt kvalifi-
ceret og lønnet stilling.

KONTAKT: Var det nu programmet 
for, hvad SSF går ind i forhandlingerne 
om samarbejdsaftalen 2019 med? 

Jens A. Christiansen: Nej, nu må du 
også lige klappe hesten. Dette er 
spørgsmål, som ikke kan klares i en 
lille kreds. Vi to har vores forestillin-
ger om, hvad det her i vores øjne bør 
handle om. Det er vores opgave som 
formand og generalsekretær at have 
det. Men vi skal selvfølgelig have bag-
landet med. 

Jon Hardon Hansen: Sammen med 
forretningsudvalget forbereder vi en 
debat på SSFs hovedstyrelsesmøde se-
nere i januar. Vi vil drøfte både Sam-
råd, struktur og også Christianslyst 
med dem, inden vi tager endegyldigt 
stilling til det i Samrådet. Hvis alle or-
ganisationer forbereder det godt nu, 
så kan vi faktisk være et langt stykke 
videre inden næste nytår.

 Interview: Lars Erik Bethge

”Mindretalslivet  
blomstrer stadig”

Jens A. Christiansen.

Jon Hardon Hansen.
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