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Sydslesvigsk Forenings informationsblad

50
deltagere
Pæn tilslutning til SSWs
og Nordisk Infos online-møde om bæredygtighedsmålene.

Læs mere på KONTAKT side 2

Kan nås

Friserstory

SSFs online-børneteatertilbud kan nås i dag endnu.

Endnu kan man være med
til Friisk Foriinings story-skriveri på nettet.

Læs mere på KONTAKT side 2

INDFØDSRET

Læs mere på KONTAKT side 3

SSF & BDN

Jens A. Christiansen. (Arkivfoto: Tim Riediger, SSF)

Godt nyt for
sydslesvigere
Der er netop kommet en praksisændring i forhold til sydslesvigere, der
ønsker dansk indfødsret. Udlændinge- og Integrationsministeriet
meddelte mandag, at aftaleparterne
bag indfødsretsaftalen har besluttet
en praksisændring. Den betyder, at
sydslesvigere med bopæl i Danmark
fremadrettet ikke længere skal påvise
tilknytning til det danske 3 måneder
efter endt skolegang, når de søger om
dansk indfødsret.
I den nye aftale ændres grænsen til 5
år efter endt skolegang.
Flere sydslesvigere var kommet i
klemme, fordi de for eksempel efter
studentereksamen var taget på udlandsophold i mere end tre måneder.

Ministeriet og aftalepartnerne har i
samarbejde med Sydslesvigudvalget
dermed reageret på et reelt problem
for sydslesvigere.
SSF-generalsekretær Jens A. Christiansen roser den nye aftale:
- Det er en glædelig nyhed for rigtigt
mange sydslesvigere bosat i Danmark. Nu er deres opvækst og skolegang i det danske mindretal i højere
grad de afgørende kriterier for erhvervelse af dansk statsborgerskab. For
de berørte er der tale om et stort personligt ønske, der nu går i opfyldelse.
Tak til Folketinget, udlændinge- og
integrationsminister Mattias Tesfaye
og Sydslesvigudvalget.

På vegne af SSF og BDN modtog formændene Gitte Hougaard-Werner og Hinrich Jürgensen demokratiprisen af landdagspræsident Klaus Schlie. (Foto: Oke Jens, NDR)

Modtog demokratipris
Sydslesvigsk Forening (SSF) og Bund
Deutscher Nordschleswiger (BDN)
har fået tildelt Slesvig-Holstens demokratipris. Den fornemme hæder står
i år under mottoet “Grænser overvindes – vi rækker hånd” (“Grenzen
überwinden – Hände reichen”).
SSF og BDN fik tildelt prisen, fordi de
i lang tid har arbejdet på at styrke det
demokratiske samvær i grænselandet.
Det er 17. gang, at delstaten uddeler
borger- og demokratiprisen. I år var
der særlig fokus på solidaritet, hjælpsomhed og sans for fællesskab, der
betegnes som overordentlig vigtige
egenskaber – ikke kun i krisetider.
Mennesker, der formår at række hånden ud og formår at overvinde grænser – sociale, kulturelle, geografiske,

SSF-LANDSMØDET

Svarene kommer så småt
Det ser lovende ud med at få de
nødvendige svar ved SSFs skriftlige
landsmøde.
I løbet af den første uge er der allerede kommet en del svarkonvolutter
ind på Flensborghus. Dermed er det
skriftlige landsmøde godt i gang.
Men ifølge reglerne for skriftlige
landsmøder skal mindst halvdelen af
SSFs 207 delegerede afgive et svar,
inden tællekommissionen går igang
mandag den 30. november klokken

12. Ellers er valghandlingerne og dermed landsmødet ugyldige.
Efter den første uge (status tirsdag
eftermiddag, 17. november) har 64
delegerede afgivet deres svar. Det vil
sige, at der mangler 40 stemmer for
at komme op på mindst halvdelen af
alle delegerede.
Derfor gentages opfordringen:
Husk at sende de udfyldte stemmesedler tilbage til Flensborghus – hurtigst muligt. Pakken, der blev udsendt

til alle delegerede den 6. november,
indeholder bl.a. en frankeret returkonvolut.
Skulle der være spørgsmål i forbindelse med indsendelsen, hjælper generalsekretariatet gerne. Send en mail
til lm@syfo.de eller ring på +49 461
14408 119.

politiske eller personlige – styrker
mangfoldigheden og et demokratisk
samfund, påpegede landdagspræsident Klaus Schlie i sin laudatio.
- Det er en stor ære og en kæmpe
anerkendelse for os og for alle vores ildsjæle. Vi har i 100 år formået
at holde fast i vores identitet, vores
kultur og vores sprog. Samtidig har vi
været åbne for andre. Det bærer frugt
nu, og vi kan med bredt bryst sige,
at vi vores arbejde ikke kun gavner
os og vores medlemmer. Delstatens
demokratipris er et udtryk for, at flertalsbefolkningen værdsætter os som
mindretal. Noget andre grænseregioner fortsat kun kan drømme om,
siger Gitte Hougaard-Werner, SSFs
formand.

Ved uddelingen, der på grund af
corona-restriktionerne foregik i en
meget reduceret form, blev det understreget, at SSF og BDN hver især
indtager fredsstiftende funktioner i
grænselandet. Begge bidrager og har
historisk set bidraget til, at man er
nået til et harmonisk samliv. Mindretalsorganisationerne blev fremhævet
som forbilleder og som brobyggere.
Delstatens borger- og demokratipris
gives til organisationer men også til
enkeltpersoner.
Se også:
youtube: S-H Bürger- und Demokratiepreis 2020 – Demokratiepreisträger
https://www.sgvsh.de/Burgerpreis.
html
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SSW NOMINIERT

ONLINE-KONFERENCE

BIBLIOTEKERNE

Kandidaten zur
Bundestagswahl
Nordfriesland/ Dithmarschen-Nord
und zur Spitzenkandidatin des SSW
zur Bundestagswahl 2021 vorgeschlagen.
Sybilla Nitsch kann auf eine langjährige kommunalpolitische Erfahrung in Nordfriesland und Schleswig-Flensburg zurückblicken. Seit
2018 ist sie zudem stellvertretende
Fraktionsvorsitzende des SSW im
Kreistag, wo sie erfolgreich im Sozial-, im Finanz-, im Kultur- und im
Hauptausschuss mitwirkt.
In der Bundespolitik will sich die
39-Jährige Husumerin u.a. für den
Klima- und Umweltschutz stark machen und für eine bessere Förderung
von Kultur, Geschichte und Sprache,
insbesondere die der Minderheiten.
Stefan Seidler

Auf einer digital gehaltenen Sitzung
haben die SSW-Kreisvorstände Flensburg und Schleswig-Flensburg am
11.11. den Flensburger Stefan Seidler
als Wahlkreiskandidaten und Spitzenkandidat für den Wahlkreis Flensburg-Schleswig zur Bundestagswahl
2021 nominiert.
Als langjähriger politischer Berater
und derzeitiger Dänemark-Koordinator der Landesregierung hat Stefan
Seidler alle Voraussetzungen, um den
SSW optimal in Berlin zu repräsentieren, lautet eine der Qualifikationen
Seidlers. Bei der persönlichen Vorstellung in den Kreisvorständen hat
Stefan bereits im Oktober mit seinem
Fachwissen, seiner Weitsicht und
seiner Persönlichkeit überzeugt und
wurde einstimmig gewählt.

NORDFRIESLAND

Bereits Ende September hat der
Kreisvorstand des SSW Nordfriesland
einstimmig die stellvertretende
SSW-Landesvorsitzende Sybilla
Nitsch zur Wahlkreiskandidatin in

Med 50 deltagere
SSW oplyser, at man forleden havde
en særdeles spændende online-konference sammen med Nordisk Informationskontor og 50 motiverede
deltagere om de Forenede Nationers
17 bæredygtighedsmål.
Der var interessante foredrag og

gode diskussioner blandt andet af/
med Peggy Eriksson fra Ålandsøerne,
borgmester Schweizer fra Klixbüll og
SSW-næstformand Sybilla Nitsch.
SSWs hovedovervejelse er nu, hvordan disse vigtige mål kan implementeres lokalt i kommunerne.

KAN NÅS I DAG

Sybilla Nitsch

MÅNEDSSKRIFT

Forsinket

HELGOLAND

Auf der Mitgliederversammlung des
SSW Helgoland ist Claudia Edmund
zur Kandidatin des SSW zur Bundestagswahl 2021 für den Wahlkreis 7
(Pinneberg/ Helgoland) einstimmig
bestimmt worden.
Claudia Edmund ist gebürtige Helgoländerin, Mutter einer Tochter,
selbstständig und 1959 geboren. Ihre
Ausbildung als MTA nach ihrem Abitur fand in Heide statt. Anschliessend
war Claudia Edmund als MMTA im
UKE in Hamburg in der Grundlagenforschung tätig. Nach Rückkehr auf
die Insel übernahm sie das Geschäft
ihres Vaters bis zu seinem Tod 2018.
Seitdem betreibt sie ein kleines, aber
feines Geschäft mit Schmuck und anderen schönen Dingen im Oberland
Helgolands.
Die endgültige Entscheidung, auch
über die Spitzenkandidatur, trifft am
30. Januar 2021 ein SSW-Landesparteitag.

Til modtagere af »Sønderjysk
Månedsskrift”: I udsendelsen af
udgave nr. 8 skulle der have være
to eksemplarer, men pga forsinkelse ved leveringen eftersendes
det manglende eksemplar først i
december, meddeler SSFs Kulturafdeling.

UDSTILLING

Aflyst

Fysisk børneteater aflyst indtil videre, men endnu i dag kan to forestillinger livestreames i børnehaver og skoler. (Arkivfoto: SSF/ Martin Ziemer)
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Mundbind
pligt
Indtil videre skal man bære mund-/
næsemaske, når man bevæger sig
rundt på Dansk Centralbiblioteks
udlånssteder. Man må dog gerne
tage den af, når man sidder ned,
påpeger bibliotekar Rita Jakobsen.

Claudia Edmund

Arnæs
Aventoft Menighedshus
Egernførde
FL Ansgar Kirke
FL Helligåndskirken
FL Nyhus
FL Sct. Hans
FL Sct. Jørgen
FL Sporskifte
Harreslev
Læk
SL Ansgar
Strukstrup
Tønning
Valsbøl

(Foto: SSF)

Schmidt
Dahlin
Vogel
M. Jørgensen
Knudsen
M. Jørgensen
Egeris
Egeris
Böll
Dahlin
Olesen
Mogensen
T. Jørgensen
Risvig, tilmelding
04639-823
Risvig
dansk/ tysk
Heide-Jørgensen

Livestream-teater
for de små
SSF kan endnu i dag tilbyde en livestream-forestilling med Gazart og
Ishøj Teater for børnehavebørn hhv.
børn i 1.-3. klasse.
De fysiske teaterforestillinger er jo alle aflyst. Det gælder også for de mange fremragende børneteaterforestillinger, der hvert år tilbydes i Sydslesvig.
Men nu har SSF alligevel mulighed
for at tilbyde kultur til de små:
SSFs Kulturafdeling har nemlig fået
lov til at livestreame af to af de børneteatre, der skulle have været på besøg
i Sydslesvig.
Indtil i dag, torsdag kan man ”tage i
teatret” og se forestillingerne:

ÆLLING

Ishøj Teater præsenterer: ”Den grim-

me ælling”.
Stykket henvender sig til børn fra 1.3. klasse.
bit.ly/38y1EE5
Download filen inden.

HEMMELIGHEDER

Gazart præsenterer: ”Små og store
hemmeligheder”.
Stykket henvender sig til børnehavebørn.
bit.ly/3ppM9no
Kodeordet er: secrets2020.
Rigtig god fornøjelse ønsker Sydslesvigsk Forening og teatrene.

Udstillingen ”profession og passion” med 9 professionelle kunsthåndværkere – alle medlemmer af
Danske Kunsthåndværkere og Designere Sydjylland – skulle have vist
deres værker i glas, keramik, tekstil
og smykker på Flensborg Bibliotek.
Men udstillingen er aflyst. Sydslesvigs danske Kunstforening, kunstnerne og Flensborg Bibliotek har på
grund af covid-situationen besluttet
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SPROGFORENINGEN

To foredrag
Sprogforeningen tilbyder to spændende foredrag.
I Billedsalen på Folkehjem i Aabenraa
i dag, torsdag den 19. november kl.
19,30 fortæller Lars Therkelsen om
»Sindelagsfølelse på godt og ondt
gennem 100 år”.
Lars Therkelsen er vokset op i Sønderjylland og har derfor personlige
oplevelser med at leve i en landsdel,
hvor relationen mellem dansk og tysk
har været en del af hverdagen. I februar 2020 udkom hans bog »Knuder
i usynlige bånd«.
Entre 100 kr.’
Tilmelding skal ske til Karen Margrethe Fink via karenmargrethefink@
gmail.com. Betaling skal ske ved tilmelding på konto 7910 – 1726135.

I Tønder Kulturhus/ Schweizerhalle
mandag den 23. november kl. 19,30
fortæller Inger Lauridsen om maleren
”Agnes Schmidt – sønderjyde, kvinde
og kunstner”.
Inger Lauridsen fortæller om sin baggrund og familie i Lundsmark, Hviding Sogn, sin uddannelse og vej til
malerkunsten og sit liv som opdrager
for sine mange plejebørn og adoptivdatter.
Entre 75 kr.
Tilmelding på Tønder Biblioteks
hjemmeside.
Til begge foredrag skal der bæres
mundbind, når man ikke sidder på
sin plads, påpeger formand Frode
Sørensen.

WHATSAPP
Julehæfte 2020 SSF (Foto: SSF)

Sendt til tryk
SSF Flensborg Amt har sendt sit og
SSF Flensborg Bys julehæfte 2020 til
tryk, og det er blevet så flot, oplyser
Dansk Sekretariat for Flensborg amt.
Sekretariaterne og amtsstyrelserne
takker alle skribenter og især Lisbet
Buhl for illustrationer samt Heidi
Kunst for layout.

Lisbet Buhl: ”Så blev mine skitser
og illustrationer til julemærket 2020
brugt i Flensborg By og Flensborg
Amts julehæfte. Jeg havde fået den
lille ekstraopgave at lave et klippe/
maleark til børn. Det var sjovt. Alt
præsenteres på smukkeste vis i Heidis
flotte layout.”

Julehæftet 2020 sælges fra SSFs sekretariater i Flensborg, så snart det
foreligger.

VÅBENSTILSTANDEN 1918

Mindedag blev kulturel
Mange sønderjyder mindes våbenstilstandsdagen 1918 den 11. i 11. kl.
11, og særligt i Gram ses man til en
lille højtidelighed i mindelunden ved
kirkegården.
Her står statuen Sorgen på en søjle
med indhuggede navne på danske
sognebørn, der faldt i 1. verdenskrig.
Mange af dem har samme navn som
deltagerne i mindehøjtideligheden,
idet oldebørn og børnebørn af de
faldne var blandt de ca. 40 fremmødte.
Normalt står man op, når man velsignes, og når Dannebrog hejses, men
her havde man ordre til at blive siddende. På grund af corona-reglerne
måtte man jo ikke mødes så mange
stående, så derfor havde sognepræst
Johannes Gjesing betegnet seancen
som en kulturel begivenhed. Da gælder max. ti-mandsreglen ikke, hvis
man sidder ned. Og det gjorde man,
for der var hentet bænke fra foreningen GFS-Pinsmærkens rekvisitter, så
alt var lovligt.
Og højtideligt blev det, med fællessang, bøn, velsignelse og trompetspil
af organisten.
Sven-Erik Ravn

Formanden for menighedsrådet Ruth
Hansen, fanevagten Jens Hansen
samt et udsnit af deltagerne. Statuen
Sorgen står på en søjle med navnene
på de sognebørn, der faldt i 1. verdenskrig. (Foto: Lasse Sørensen)

Und am Ende kommt eine ganze Geschichte dabei raus. (Foto: Eyla Boysen)

Friesische Geschichte
zum Mitschreiben
Aktuell machen die Kontaktbeschränkungen das Leben schwer.
Für allen Fries*innen, die sich nach
Gemeinschaft sehnen und etwas
Spannung in den Alltag bringen
möchten, hat Friisk Foriining eine
tolle Idee: Eine selbstgemachte friesische Geschichte via WhatsApp.
Wer sich meldete, bekam am 16.
November per WhatsApp eine Gruppeneinladung.
Am selben Tag wurde dann der erste
Satz der Geschichte in der Gruppe
veröffentlicht. Und dann sind die anderen dran: Jeder in der Gruppe kann
einen neuen Satz schreiben, der auf
dem vorher geschriebenen aufbaut.
So entsteht nach und nach eine Geschichte. Ob traurig, spannend oder
albern, können die Teilnehmenden
selbst entscheiden; Satz für Satz.
Denn erst wenn ein Satz geschrieben

wurde, kommt der nächste.
Die Geschichte wird laufend auf
www.friiske.de veröffentlicht, so dass
es jederzeit möglich ist, mit einzusteigen. Es soll eine nordfriesische
Geschichte werden: alle friesischen Dialekte können mitmachen.
Rechtschreibung spielt absolut keine
Rolle.
Daher sind auch Sprachanfänger herzlich eingeladen, einen Satz beizutragen.
Die Geschichte endet am 30. November. Danach gibt es die die Geschichte in voller Länge und leicht
überarbeitet auf www.friiske.de zu
lesen.
Wenn man mitmachen möchte,
schickt man seine Handy-Nummer
an info@friiske.de oder an 0151 5021
8894.
Ilwe Boysen

