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Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Ældre på
højskole

Til
Oversø

Unge i
Norden

Der er enkelte ledige
pladser, når SSFs Humanitære Udvalg indbyder
til en uges ældre-ophold
på Rude Strand Højskole
i april.

Også i år er SSF med,
når stamkomiteen af
1864 indbyder til ”Oversø-march” 6. februar. Alle
er velkomne.

Nordisk Info i Flensborg
er taget til Åland for at vise udstillingen om et ”unge i Norden”-projekt.
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KUNSTNERISK ÅRSMØDEPLAKAT

I Nordens tegn

SSF GOTTORP AMT

Ledige pladser
på nytårsstævnet
SSF Gottorp amt indbyder til nytårsstævne fredag den 1. februar kl.
19.30 på Slesvighus med dans og
underholdning ved OS3, tombola og
spisning.
Der er ledige pladser endnu.
Tilmelding gerne senest i morgen,

fredag middag, til Dansk Sekretariat
Slesvig, 04621 23888.
Kun tilmeldte har adgang til festen,
der koster medlemmer 15 euro, og
andre 20 euro.

Årsmødeplakaten 2019 er tegnet
af kunstneren Inka Sigel. I år, hvor
Foreningen Norden holder 100 års
fødselsdag, står de danske årsmøder i
Sydslesvig – og dermed også plakaten
– helt i Nordens tegn.
Plakaten, der blev præsenteret på
SSFs hovedstyrelsesmøde i tirsdags
i Flensborg, er præget af fem hvide
svaner – symbolet på de fem nordiske lande – og fem forskellige typisk
nordiske træer. Årsmødets motto,
”Sydslesvig møder Norden”, er også
tilstede i billedet: Det viser Valdemarsmuren i Danevirke-volden, der
markerer Nordens ældste sydgrænse
og er blevet verdenskulturarv i fjor.
Skriften ”vi knytter bånd” er broderet
på billedet – et særkende ved Inka
Sigels billeder.
Årsmødeudvalgets formand Gitte
Hougaard-Werner bekendtgjorde
ved præsentationen, at SSF vil forære
det originale kunstværk, som danner
grundlag for plakaten, til mindretalsudstillingen på Danevirke Museum.
Billedet blev overdraget til SSF Gottorp amt, der vil give det videre til
museets leder Nis Hardt.

DANNEBROG-JUBILÆUM
PÅ T-SHIRTEN

På årsmøde-T-shirten er Dannebrog
med. 
(Foto: SPT)

Årsmødeudvalgets formand Gitte Hougaard-Werner og kunstneren Inka Siegel.

(Foto: Martin Ziemer)

Årsmødeudvalget løftede på hovedudvalgsmødet også sløret for årsmøde-t-shirten 2019. Hovedmotivet, der
ligeledes er tegnet af Inka Sigel, viser
en flyvende svane med Dannebrog
om halsen. Dermed gribes også årets
andet store jubilæum op: 800-året for

Dannebrog. T-shirten kan som sædvanligt bestilles i forskellige størrelser
på SSFs amtssekretariater og som
noget nyt også via SSFs nye hjemmeside, der forventes at stå klar den 11.
februar.
leb

FOND FOR MINDRETALLENES HUS

SSF vil ikke deltage
SSF kommer ikke til at være blandt
stifterne for en fond for et ”Mindretallenes Hus” i Sydslesvig, som mindretalsunionen FUEN ellers har foreslået.
Det har medlemmerne af foreningens
hovedstyrelse besluttet tirsdag aften.
Hovedstyrelsen fulgte dermed en indstilling fra SSFs forretningsudvalg.
”Vi har i april 2018 af gode grunde besluttet, at SSF ikke længere er
partner i projektet. Derfor kan vi nu
heller ikke gå med til en sådan konstruktion eller lignende løsninger,
hvor SSF er med til at drive et sådant
center,” sagde SSF-formand Jon Hardon Hansen i sin begrundelse.
Samtidig gjorde han også tydeligt:
”SSF mener stadig, at en sådan inSSFs formand Jon Hardon Hansen.
(Foto: Sydslesvigsk Pressetjeneste)

stitution ville være en gevinst for
grænselandet og Europas mindretal,

selvom det ikke bliver med vores deltagelse. Det ville være ærgerligt, hvis
Mindretallenes Hus ikke kan blive til
noget uden SSF og uden dansk deltagelse.”
FUEN har til hensigt at grundlægge
en fond (”Stiftung”) sammen med
SSF, Bund Deutscher Nordschleswiger (BDN), Grænseforeningen,
muligvis et tysk grænseforbund, den
tyske forbundsregering, landsregeringen i Kiel, byen Flensborg og helst
også Danmark, som skal stå for et
Mindretallenes Hus. Baggrunden er,
at mindretalsunionen selv ikke mener, at den er gearet til at drive en
sådan facilitet, men gerne vil gøre
brug af et sådant europæisk center for
mindretallene i Europa.
leb
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SSF HATSTED

HØJSKOLE FOR ÆLDRE

Gør status

Ledige pladser 7.-12. april

På mandag den 28. januar klokken
19:30 holder SSF Hatsted sin generalforsamling i forsamlingshuset, De
Straat 17.
Her kan formand Jeanett Larsen se
tilbage på endnu et år med mange
velbesøgte børnearrangementer i forsamlingshuset.
Det er efterhånden næsten blevet
distriktets varemærke, at man når
bogbussen kommer holder et arrangement for børnene en time før.
Sidst lavede de snemænd - og snekvinder.
Der er ikke udsigt til nogen dramatik
om valgene, idet alle, der er på valg,
har erklæret sig villige til at modtage
genvalg.

SSFs Humanitære Udvalg meddeler,
at der er plads til flere på en uges højskoleophold på Rude Strand Højskole
nær Odder 7.-12. april.
Pris for bustransport tur/ retur, ophold,
undervisning og ekskursioner er 450
euro pr. person i dobbeltværelse hhv.
500 euro i enkeltværelse. Der kan søges tilskud.
Tilmelding kan ske - kun via telefon
– til SSFs bysekretariat i Flensborg, tlf.
0461-14408 126.
Tilmelding er bindende. Udvalget
anbefaler, at man tegner en rejse- og
afbestillingsforsikring.
Søndag den 7. april bliver der ankomst, indkvartering og kaffe, præsentation og intro til kurset, fællessang fra
Højskolesangbogen ved højskolelærer
Helge Teglgaard.
Mandag den 8. april er der foredrag
ved forstander Carsten Holvad ”Hvor
du sætter din fod” om relationer og
værdier i livet, en udflugt til Alrø og
dans for seniorer ved højskolelærer
Helle Bak Holvad.
Tirsdag den 9. april - sammen med
Hadsten seniorforening - taler fhv.
forstander Aage Augustinus om ”Danmark besat”, der er sang og fortælling
om højskolen ved Helle Bak Holvad,
en vandretur hhv. afspænding samt
foredraget ”Håb” ved filosoffen Kresten Lundsgaard-Leth.
Onsdag den 10. april står en udflugt til
Horsens Industrimuseum på programmet, fortælling ”Højtlæseren” ved Carsten Holvad og filmen ”The Reader”.
Torsdag den 11. april taler fhv. biskop
Kjeld Holm om ”Grænseland, grænsemennesker og grænsetid” og pastor
Ejvind Nielsen om ”Humor i tilværelsen”.
Om aftenen er der afslutningsmiddag.
Fredag er der morgensamling og afrejse.

ph

På mandag aflægger Jeanett Larsen
beretning for 2018.

(Foto: Peter Hansen)

DET DANSKE HUS

Aftensang for alle
I dag, torsdag den 24. januar kl.
19.30 er der aftensang for alle i Det
Danske Hus i Sporskifte med “lyset”
som tema.
Konfirmanderne og MBUs ungegruppe medvirker.

Efter arrangementet er der hygge med
kaffe m.m.
TH

UGEN
DER KOMMER
25.
SSF-distrikt Hanved/ Langbjerg:
Grønkålsspisning for hele familien i
Langbjerg Forsamlingshus kl. 17
SSF-distrikt Satrup/ Havetoft: Nytårshyggeaften med gløgg, æbleskiver og
anden del af filmen ”1864” i Hostrup
Forsamlingslokale kl. 19.30
26.
SSF Sydtønder amt: Grønkålsspisning
i Kirchspielkrug, Ladelund kl. 19.30
28.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Diabetikerklub i menighedshuset kl. 14
Harreslev Ældreklub: Klubeftermiddag på skolen kl. 14.30
De danske foreninger i Jaruplund,
Veding og Sankelmark: Hyggeaften
på skolen kl. 19.30
SSF-distrikt Medelby og omegn: Fællesspisning ”Vinsuppe” på skolen kl.
19
SSF-distrikt Hatsted: Generalforsamling i forsamlingshuset kl. 18.30
Slesvig Bibliotek: Foredrag med Mogens Rostgaard Nissen om ”Karl Otto
Meyer – politiker, publicist og polemiker” på Slesvig Bibliotek kl. 16.30
29.
SSF-distrikt Hatlund/ Langballe: Generalforsamling på skolen kl. 19
Vanderup Kvindeforening: Generalforsamling på skolen kl. 19
SSF-distrikt Sønderbrarup Seniorklub: Lotto kl. 15 i kirken, Schleswiger Str. 40
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyeftermiddag i forsamlingshuset kl. 14.3017.00

SSF-distrikt Dannevirke: generalforsamling kl. 19 i mødelokalet, Danevirkegården
30.
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
SSF-distrikt Bøglund Seniorklub: Møde i forsamlingshuset kl. 14.30
SSF- og SSW-distrikt Moldened: Generalforsamling i forsamlingshuset
kl. 19.30
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i
forsamlingshuset kl. 15.30

AKTIV CAFEEN SILD

FRIISKE

32 til »bowls«

Winterfest
in Risum
Die Friisk Foriining lädt Mitglieder
und Freunde zum Winterfest mit
Grünkohlessen und Theater ein
am Freitag, 8. Februar ab 19 Uhr,
in der Gaststätte „Fraschlönj“ in
Risum-Lindholm.
Anmeldungen nimmt das Sekretariat entgegen: 04671-602 4154,
info@friiske.de.F

31.
Det Lille Teater Flensborg: Poetry
Slam i Hjemmet kl. 19
SSF: Symfonikoncert med Sønderjyllands Symfoniorkester i Deutsches
Haus Flensborg kl. 20
Harreslev Kvindeforening: Strik med
Tina Hoffmeister på skolen kl. 19
SSF-distrikt Mårkær Torsdagsklub:
Møde hos Gertrud Jochimsen kl. 15
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i
forsamlingshuset kl. 15
SSF Gottorp amt + Voksenundervisningsnævnet: Samtalesalon med
Lisbeth Bredholt Christensen på Slesvighus kl. 19.15-2045

DANSKE GUDSTJENESTER
3. s. e. h. 3 k., søndag, 27. januar, Matt. 8, 1-13
Bredsted, 11, Parbo
Egernførde, 10, Madsen
FL Ansgar Kirke, 10, Kirkegaard
FL Helligåndskirken, 10, Ørsted
FL Sct. Hans, 10, Dal
FL Sct. Jørgen, 10, Egeris
FL Sporskifte, 10, Hougesen
Frederiksstad, 9.30, Vogel
Gelting, 11, Mogensen
Hanved, 10, Böll
Harreslev, 11.30, Böll
Husum, 11, Vogel
Jaruplund, 10, Mortensen
Lyksborg, 10, Fønsbo
Læk, 9.30, Parbo

Helle og Carsten Holvad tiltrådte som forstanderpar på Rude Strand Højskole
i maj 2017. Højskolen ejes af interesseorganisationen Danske Seniorer. 7.-12.
april frekventeres højskolen af ældre fra Sydslesvig. (Foto: privat)

Rendsborg, 16, Brask
SL Ansgar, 10, Nicolaisen
Store Vi kirke, 10, Strelow
Sørup sognekirke, 9.30, Mogensen
Tønning, 14.30, Jørgensen
Vesterland, 10.30, dansk/ tysk
TORSDAG, 31. JANUAR
FL Helligåndskirken, 18, ungdomsgudstjeneste
Lyksborg, 17, Fønsbo, familiegudstjeneste

RASCH WUNTERFÄST
E Friisk Foriining lååsit lasmoote
än waane in tut wunterfäst ma
gräinküüljääsen, än fraidi, di 8.
februar am e klook soowen aw
“Fraschlönj” önj Risem. Tubai
gräinküüljääsen jeeft et jarling
wider musiik än en teooterstuk.
Tu jarst wised et Risem Schölj dåt
stuk ”Kining Abel”. Dan spalt Kalle Johannsen, wat e musiikfloose
Dragseth ma grünläid heet, en
påår naie än üülje stöögne.
Ouerdåt bloot nuch en påår plåtse fri san, schal huum ham gau
önjmalde awt sekretarioot foon e
Foriining, 04671-6024154,
info@friiske.de.

Bowls i Kejtum – 32 ældre var mødt op for at lære noget nyt. (Foto: privat)
32 mødte op i Aktiv-Caféen Sild onsdag den 16 januar for at opleve det
skotske kuglespil ”bowls”, som Aktiv-Caféen og SSF Sild havde inviteret
til i samarbejde med SdU.
Karen Damborg og Poul Nielsen fra
Holstebro var kommet til Sild med
to bowls-baner plus kugler for at instruere de ældre i dette spændende
kuglespil.
Selv om de aktive i caféen er vant til
både at spille petanque og tæppecurling, var bowls en stor udfordring.
Det tog også et godt stykke tid, inden
de første kugler lå, hvor de skulle.
Otte aktive mødte op om eftermiddagen for at fremstille ca. 220 pindemadder til at styrke sig på om afte-

nen, og de blev vel modtaget.
En stor tak til Karen og Poul for deres
instruktion, og en stor tak også til alle, der var med til at gøre aftenen til
noget særligt.
Ved en hyggelig after work-øl blev
der diskuteret, om vi skulle anskaffe
en sådan bane, der koster ca. 1000
euro, men vi blev enige om at afvente
flere tilbagemeldinger først.
Efter en dejlig morgenmad sammen
med Karen og Poul og en efterfølgende tur over øen blev de sendt hjem
med en buket blomster og ønsket om
at komme igen.
Peter Petersen,
p.v.a. Aktiv-Caféen
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OVERSØMARCH 6. FEBRUAR

Dannebrogs rolle belyses på et åbent debatmøde 31. januar.

(Foto: Colorbox)

Danebrog til debat
Hvordan bruger vi Dannebrog i Danmark? Og i Sydslesvig?
Det belyser direktør Michael
Moos-Bjerre i et oplæg og bibliotekschef Jens M. Henriksen, som leder
den efterfølgende debat på et åbent
møde torsdag den 31. januar kl. 19
på Flensborg Bibliotek, Nørregade/
Norderstr. 59.
Fri entré.
Der er lagt op til en debat om dan-

skere, dansksindede og deres Dannebrog anno 2019. Hvordan opfatter vi
flaget og flagets funktioner til f.eks.
fodbold og fødselsdage?
Michael Moos-Bjerre stod sidste år
bag Grænseforeningens undersøgelse
af danskernes brug af Dannebrog.
Mødet er arrangeret af Historisk
Samfund for Sønderjylland, Danmarks-Samfundet i Sydslesvig og
Dansk Centralbibliotek.

FOREDRAG & DEBAT

Alle er velkomne
Alle er velkommen, og også i år er
SSF med, når ”Stammkomitee von
1864” kalder til den 155. mindehøjtidelighed i Oversø/ Sankelmark
onsdag den 6. februar, også kaldet
Oversø-marchen.
Talen, der afleveres på skift ved det
østrigske mindesmærke og den danske mindestøtte på tysk hhv. dansk,
holdes i år af formanden for landdagen i østrigske Steiermark, dr. Bettina
Vollath. Det sker kl. 12. Her synges
”Landeshymne Steiermark” og ”Schleswig-Holstein-Lied”.
En halv time forinden - kl. 11.30 lægges der kranse ved den danske

mindestøtte, og første vers af ”Der er
et yndigt land” synges.
Vil man tage hele turen fra Flensborg til Sankelmark, er der mødested
ved Tyske Hus/ Deutsches Haus kl.
9-9.30 med koncert ved ”Artillerie
Traditionskapelle von der Groeben”
fra Steiermark og velkomst ved stamkomiteens formand Johannes Petersen.
I Bilskov kro/ Bilschau Krug indlægges en pause kl. 10.30-11, og kl.
11.15 nedlægges kranse ved det såkaldte mindesmærke i skoven mellem
Bilskov og Sankelmark.
Efter den officielle del er der fælles-

spisning for tilmeldte i Tarp. Der indsættes busser – også retur til Bilskov.
Vil man melde sig til spisningen,
skal det ske senest i morgen middag,
fredag på www.ads-flensburg.de/om19php hhv. på 0461 869328.
Deltagelsen i mindesamværet skal
man ikke tilmeldes.
Stamkomiteen og SSF pointerer, at
alle er velkomne til at deltage.

TO SSF-ARRANGEMENTER

Med 1000 deltagere
SSFs kulturafdeling glæder sig: I sidste
weekend deltog næsten 1000 mennesker i to SSF-arrangementer. Der var

SDU

Familieweekend
på
Christianslyst
SdUs dans- og musikudvalg indbyder atter til
familieweekend på Christianslyst
med dans og musik, leg og aktivitet,
skovtur, masser af hygge og god
mad.
Alt efter om du kommer alene eller
med familien, kan du få værelser
med 1, 2, 4 eller 6 senge med eget
bad og toilet.

Om Karl Otto Meyer
Mandag den 28. januar kl. 16.30 på
Slesvig bibliotek er der offentligt foredrag ved Mogens Rostgaard Nissen,
leder af Forskningsafdelingen ved
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
og forfatter til biografien ”Karl Otto
Meyer. Politiker, publicist og polemiker”.
Gennem fire årtier var Karl Otto
Meyer (1928-1996) - som mange bekendt - mindretallets og SSWs klare
politiske leder.
Indadtil som indpiskeren med markante holdninger til, hvad det vil sige

at være mindretal, og hvilke krav
man må stille til de mennesker, der
tilhører mindretallet.
Udadtil som fighteren, der aldrig undlod at kræve mindretallets ligeret og
som en skarp kritiker af det vesttyske
samfund.
Efter foredraget præsenterer historiker
Klaus Tolstrup Petersen fra Den Slesvigske Samling et udvalg af gode og
aktuelle bøger om Slesvig/ Sønderjylland med temaet ”Slesvig i fokus”.
Fri entré.

Hele weekenden er inklusiv fuld
forplejning med morgenmad, frokost, eftermiddagskaffe og middag.
Der bliver serveret natmad til de
voksne.
Voksne betaler 60 euro, børn 4-17
år 50 euro, børn under 4 år er gratis.
Tillæg for enkeltværelse pr. nat er
20 euro, for dobbeltværelse pr. person og nat 10 euro.
Ankomst lørdag den 30. marts mellem 9 og 10. Afrejse søndag den 31.
marts 13:30.
Tilmelding på www.dgi.
dk/201914456001 senest den 31.
januar. Der skal ikke betales online.
Har du brug for hjælp, kontakt Christel Bonde (0461-14408217).

500 tilskuere til børneforestillingen
Emil fra Lønneberg i Læk. Og stort set
ligeså mange deltog i promenadeor-

kestret Lausenianas nytårskoncert i
Harreslev.
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FRA KØBENHAVN I FLENSBORG

HANS SCHULTZ HANSEN

Koncert med ”Hodja”

Præsenterer
ny bog

På deres »Flood Tour« kommer den
dansk/ amerikanske trio for at spille

en blanding af soul, blues og garage-rock i Kulturwerkstatt Kühlhaus i

”Hodja” i Kühlhaus i Flensborg på lørdag.

Flensborg. Det sker lørdag den 26.
januar kl. 20.
Musikerne bag Hodja er den danske
trommeslager Matthias Arbo Klein,
den danske komponist/ producer og
guitarist Boi Holm (aka Tenboi Levinson) og fra New York sangeren Claudius Abesodo Gamiel Winston King
Pratt (aka Gamiel Stone).
Alle har været med i mange forskellige bands og har været involveret i
flere produktioner. Ved en session i
Christiania-musikstudiet “Chimney
Top Roof Recording” hang de ud
og jammede nogle stykker. Det blev
starten på deres nye fællesprojekt
»Hodja«.
Deres vilde blanding sprudler af
kraft, ideer, hooks. Garage-rock, soul,
blues og gospel møder hiphop und
punkrock. Stilene skifter men bliver
holdt sammen af Hodjas enestående
sound og reducerede stil.
Billetter i forsalg og ved døren.
www.kuehlhaus.net

PRAKTIKANT

Fik indblik i SSF

Praktikant Lill. (Foto: SPT)

Endnu engang er Sydslesvigsk Forening og Dansk Generalsekretariat på
Flensborghus praktiksted for en ung
sydslesviger: I perioden fra den 21.
til den 25. januar er det Lill Antonia
Magill, som er 17 år gammel og elev
i 12.3 på A.P. Møller Skolen i Slesvig.
I løbet af de fem dage får hun et
indblik i de forskellige afdelinger, og
hun kommer i kontakt med mange af
SSFs medarbejdere.
I hendes øjne er det en god ting at
knytte nye kontakter indenfor SSF.
”En ting, som jeg har lært her i de
sidste dage er, at det altid er godt at
have et netværk af personer, især hvis
man er engageret i en organisation
som SSF.”
Lill, som bor i Kiel, er nemlig både
suppleant i SSF-distriktet Kiel-Pris/
Klaustorp og bisidder i SSF Rends-

borg/ Egernførde amt. Det var også
derfor, hun ville gå i praktik hos generalsekretariatet.
”Jeg ville gerne finde ud af, hvad man
laver som ansat hos SSF, og hvordan
det er at arbejde for det danske mindretal.”
I det hele taget var hun glad for tiden
på Flensborghus, og hun kan godt
tænke sig at komme tilbage på et senere tidspunkt.
”Der er en god stemning overalt i huset. Allesammen er imødekommende
og søde, og man føler sig direkte
velkommen, hvis man for første gang
kommer ind i sekretariatet. Det er
sjovt at arbejde sammen med mennesker, som går op i deres arbejde, og
som er glade for at gøre SSF til det,
den er.”

I november udkom Hans Schultz
Hansens bog ”De danske sønderjyders førstemand – H.P. Hanssen
1862-1914”.
Hans Schultz Hansen, arkivar og
forskningsleder ved Rigsarkivet, fortæller om sin seneste bog torsdag den
31. januar kl. 16 på Flensborg Bibliotek, Nørregade/ Norderstr. 59.
Efterfølgende præsenterer historiker
Klaus Tolstrup Petersen fra Den Slesvigske Samling et udvalg af gode og
aktuelle bøger om Slesvig/ Sønderjylland.

som organisator, borgerrettigheds-forkæmper og kulturel fornyer. Han blev
de danske sønderjyders tillidsmand,
som mange kom på fornavn med.
Fra 1896 til 1918 repræsenterede
H.P. Hanssen de danske sønderjyder
i Berlin, først i landdagen og siden i
rigsdagen. Her opnåede han vigtige
resultater, men hans pragmatiske politik gav ham også modstandere i den
danske lejr.
Fri entré.
LL

BAGGRUND

H.P. Hanssen fik afgørende indflydelse på den dansk-tyske grænse fra
1920. Han krævede og fik grænsespørgsmålet løst ved en folkeafstemning, så flest muligt blev tilfredse.
Dermed lagde han fundamentet til
nutidens fredelige forhold mellem
danskere og tyskere.
Forud var gået årtiers arbejde for at
fremtidssikre danskheden i Sønderjylland trods det tyske styre. Det begyndte i 1879, da den 17-årige Hans
Peter på en gåtur fra sit barndomshjem Nørremølle til Dybbøl Banke
besluttede sig for at blive tysk soldat
for at kunne blive i hjemstavnen.
Som 23-årig betroede han sin forlovede, Helene, at han ville påtage sig
”en førerstilling” i nationalitetskampen. Sammen dygtiggjorde de sig til
arbejdet for den danske sag.
Fra 1880erne virkede H.P. Hanssen

Hans Schultz Hansens bog om de
danske sønderjyders daværende førstemand H.P. Hanssen.
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SSF ISTED-JYDBÆK

En (til sidst) hyggelig fest

Smil og hygge: Til julklapp med
”skrotpakker” i Isted Forsamlingshus.

(Foto: privat)

En aften i december mødtes vi fra
SSF-distrikt Isted-Jydbæk med 10 personer hos grækeren i Slesvig. Vi havde reserveret bord, heldigvis, da der
var utrolig trangt og fyldt op i lokalet.
Vi sad og hyggede lidt og bestilte vor
mad. Der gik lidt kludder i vores bestilling, men vi byttede os lidt frem og
tilbage, indtil det passede nogenlunde med det, vi havde bestilt.
Lokalet blev mere og mere fyldt op,
og det var efterhånden ikke hyggeligt
mere, da der stod massevis af folk og
ventede på, at et bord blev ledigt.

Efter at vi havde spist, valgte vi derfor
at forlade lokalet og afholde vores
traditionelle julklapp med ”skrotpakker” derhjemme i vores forsamlingshus. Vi sørgede for is, drikkevarer og
slik. Vi hyggede, snakkede og legede
i en lang tid; en dejlig oplevelse, afslappet og hyggeligt.
Tak for et dejligt og arbejdsrigt år. Jeg
er glad over, at I medlemmer altid er
så flittige, og håber, at I vil fortsætte
med vort arbejde i år også.
Nadine

Nød den
danske mad
En aften sidst i 2018 mødtes vi fra
SSF Isted-Jydbæk i vores forsamlingshus i Jydbæk med Anna Grete
for at lave traditionel dansk mad.
Vi gennemgik retterne og delte
deltagerne op i hold. Alle kom på
arbejde; der blev skåret, blandet,
hakket og stegt. Vi var godt i gang
i en times tid, inden alt var klar til
servering.
Der var stegte rødspætte-filetter
med persillesovs, tarteletter med
kylling og asparges, sprødt hakkekød fyldt med porre, og hakkebøf
med bløde løg. Som dessert fik vi
en ymerfromage, som var nem at
lave og smagte fremragende.
Alt smagte fantastisk, og der var
næsten ingen rester tilbage.
Tilbage var så blot opvask og oprydning.
Nadine

Klaus Tolstrup Petersen. (Foto: DCB)

Gode lokale bøger

Højt humør – ikke mindst i køkkenet. (Foto: privat)

Historiker Klaus Tolstrup Petersen,
Den Slesvigske Samling, præsenterer et udvalg af gode og aktuelle
bøger om Sydslesvig og Sønderjylland under temaet ”Slesvig i

fokus” torsdag den 31. januar kl.
11 på Husum Bibliotek, Nystaden/
Neustadt 81.
Fri entré.

KONTAKT

Flensborg Avis - torsdag den 24. januar 2019
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Udstiller nordisk ungdomsliv
Frem til 14. februar vises resultaterne
af Nordisk Infos projekt ”Nordspor
– på sporet af Nordens ungdomsliv”
på Nordens Institut på Åland (NIPÅ),
en kulturinstitution under Nordisk
Ministerråd og centralt beliggende i
Ålands hovedstad Mariehamn.
Projektet Nordspor handler om unges
hverdag og drømme i Norden. Unge,
som ikke bor i hovedstaderne men i
små bygder eller i Nordens periferi.
Under projektets forløb blev elever i
alderen 16-25 år fra to skoler i Norden vejledt i at omsætte tanker og
følelser gennem en kreativ proces til
billeder og tekster.
De to deltagende skoler er produktionshøjskolen Meritten i Rødekro
og Alta Videregående Skole i Alta,
Nordnorge. På NIPÅs galleri blev
resultaterne fra workshops på de to
skoler for første gang vist i en fælles
udstilling. Det var tidligere blevet vist
lokalt på bibliotekerne i hhv. Aabenraa og Flensborg og på Alta Museum.

På udstillingen vises også en kort film
om projektet. Filmen samler på en
god måde op, hvordan projektet har
været, hvilke aktiviteter der har været
del af projektet, og hvordan der er
blevet arbejdet med eleverne på de
forskellige skoler.
Billederne og teksterne fra eleverne
på Meritten beskriver hverdagen og
drømme af en gruppe unge mennesker, som alle har en mængde udfordringer at arbejde med. For mange af
disse elever har det været noget helt
nyt at udtrykke abstrakte begreber,
tanker og følelser gennem figurer,
tekster og billeder.
Skolen i Alta har haft mere ressourcestærke elever, og arbejdet i
workshop´ene forgik mere selvstændigt. Også her giver resultaterne
overraskende indblik i de unges liv.
Teksterne og billederne har mange
forskellige vinkler. Nogle er lette
og morsomme, andre har tyngde og
dybde. Naturen er nærværende i de

unges hverdag i Alta og spiller derfor
også en stor rolle i deres tekster og
billeder.
Teksterne afspejler desuden den
sproglige mangfoldighed, som findes
på Alta Videregående skole. Der er
skrevet på forskelige sprog og dialekter, eftersom skolen har flersproglige elever med forskelige etniske
tilhørsforhold udover at være norsk.
Dermed har teksterne samtidigt givet
indblik i den mangfoldighed, som findes blandt Nordens ungdom.
Det var projektlederen Eva Ritter,
der rejste til Åland for at sætte udstillingen op i samarbejde med NIPÅs
medarbejder Helena von Schoultz.
Projektet og udstillingen på Åland
er støttet af Nordisk Ministerråd og
NIPÅ. Projektet er et eksempel på,
hvordan Nordisk Info prøver at forbinde kunst og kultur med nordiske
samfundsemner.
E. Ritter

Elevernes egne billeder. (Fotos: Nordspor)

FORENINGEN NORDEN I SYDSLESVIG

Jubilæumsrejse og -galla

Anke Spoorendonk, formand for Foreningen Norden i Sydslesvig, har to gode
tilbud til medlemmer og venner.

Som et led i foreningens jubilæumsprogram i anledning af Foreningen
Nordens 100 års fødselsdag i 2019
planlægger Foreningen Norden i Sydslesvig en rejse til Lund 14.- 16. juni
2019. Rejsen arrangeres i samarbejde
med Torsdagskoret for at markere et
andet jubilæum:
Den 15. juni 1969 rejste Torsdagskoret sammen med Foreningen Norden
i Sydslesvig med C.B. Karstoft som
formand samt Kvindeforeningen til
Lund for med sang fra Torsdagskoret
og tale ved C.B.Karstoft at overrække
en kopi af et slesvigsk Dannebrog til
domkirken i Lund. Denne fane bliver
siden da den 15. juni sat op ved biskop Anders Sunesens grav og står til
midsommer.
Nu nærmer 50 års dagen for overrækkelsen sig, og Foreningen Norden vil
gerne sammen med Torsdagskoret og
andre interesserede markere jubilæet.
Tilmeldingsfristen var oprindeligt den

1. februar. Den er af praktiske grunde
blevet forlænget til 15. marts.
Foreningen NORDEN har udsendt en
særlig rejsefolder, som kan fås hos turens rejseleder: Svend Kohrt på mail:
svend@kohrt.dk eller på telefon:
0049 4634 9732.

JUBILÆUMSGALLA

Landsforeningen for Foreningen
Norden i Danmark indbyder den
15. april 2019 til jubilæumsgalla i
DR-Byen i København.
Gallaforestillingen starter kl 20.30 i
overværelse af HM Dronning Margrethe II.
Foreningen Nordens Sønderjylland-kreds tilbyder i den anledning
en særlig jubilæumspakke. Foreningen Norden i Sydslesvig har 10 billetter, som vil blive solgt efter princippet
”først til mølle”.
Pakken består af:

*Fælles bustur til København med
afgang kl.13.15 ved busholdepladsen
i Kruså (overfor Sydbankens afdeling).
Ankomst DR-Byen i København kl.
18.
I bussen vil der være kaffe og lidt
sødt. Højskolesangbogen er med.
*I DR-Byens restaurant er der bestilt
bord til fælles spisning før jubilæumskoncerten.
*Billet til jubilæumsgalla-aftenen.
Bussen forlader DR-Byen efter kl.
22.30, hvor galla-aftenen slutter.
Hjemkomst til Kruså ca. kl. 3 om
natten.
Pakken indeholder per person:
Bus: 300 kr., spisning: 265 kr., jubilæumsgalla til rabatpris: 145 kr.
(billetterne er fordelt på 4.,5.,6. og
7.række på 2. balkon): Samlet pris
per person: 710 kr.
Tilmeldingsfrist: 1. februar per mail
til: anke.spoorendonk@ssw.de

