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»Glade jul, dejlige jul, engle dale ned i
skjul …«
Igen sender Flensborg Amt sammen med Flensborg By et julehæfte ud til medlemmer, venner og samarbejdspartnere. På
denne måde vil vi gerne ønske jer alle en glædelig jul og et fredfyldt år og sige tak for året, der gik. Må ønsket om fred på jord
være nok så utopisk, så er det ikke mindre ærligt ment. En anden julegave har verden ikke behov for. Os, der i årevis kun i
medierne har set og hørt om nød og elendighed som følge af krig langt borte, har i år måttet sande, at krig og ufred i verden
sandelig også kommer os ved.
Vi lever i et grænseland, og som vi kan se af artiklen »Barn ved grænsen«, har det ikke altid været en fredfyldt tid hos os heller.
Det er nærliggende, at særligt vi i grænselandet har forståelse for de flygtedes situation.
Engle kommer med fredsbudskabet, og der er masser af engle i julehæftet, både fredsengle, magiske budbringere, beskyttere og
juleengle på hylderne. I hæftet læser vi om den lille bronzeengel, der trøster, når man befinder sig i grænselandet mellem liv og
død, de små englebasser, der befinder sig i hjemmene, og engle, som elever på Gustav Johannsen-Skolen forestiller sig dem. Tak
til eleverne for, at de deler deres tanker med os i ord og streg.
Der er mange kreative ideer, lækre opskrifter og stof til god og hyggelig læsning. Vi ønsker jer nogle gode stunder med årets
julehæfte.
Med venlig hilsen
Marike Hoop
Konsulent for Flensborg Amt
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Karsten Weber
Formand SSF Flensborg Amt

Nu har jeg snart været amtsformand i
et år, sikke dog tiden den flyver afsted.
Om ikke så længe går vi ind i et nyt og
spændende år, vi ikke ved, hvad bringer,
men forhåbentligt bringer det kun godt.
Jeg skal og vil i min hilsen gerne fremhæve to personer, som virkelig har ydet
en stor indsats for mindretallet. Peter
Kreutzer og Annemarie Erichsen, efter 16 år i amtsstyrelsen har I valgt at
stoppe. Vi siger tusind tak, og ønsker jer
alt godt for jeres fremtid.
Lad mig gå ind på nogle positive og
mindre positive ting, der er sket i årets
forløb.
Vores forårsfest var igen en stor succes. Selvom vi ikke nåede op til vores
besøgerantal fra sidste år, var den alligevel næsten udsolgt. Byformand Preben Kortnum Mogensen og daværende
amtsformand Peter Kreutzer bød vel-

4

kommen til en dejlig musikaften med
underholdning fra YoYo Duo fra Haderslev.
Sommerudflugten gik i år til Moesgaard Museum, det var en vellykket tur
med mere end 50 deltagere. Her havde
vi mulighed at kigge på uerstattelige
kunstgenstande fra Kina. De kommer
fra en 2200 år gammel kejsergrav, hvor
der i alt blev fundet 8000 keramikkrigere. Moesgaard var det eneste museum
i Europa, der i år fik lov til at udstille de
mere end 120 kunstgenstande fra Kina.
Det var bare to ud af alle de dejlige arrangementer fra amtet, og hertil kommer alle de ting, der sker i distrikterne.
Her vil jeg så gerne sige tak til alle jer
rundt omkring for jeres store indsats.
Uden jeres store arbejde ville det ikke
være muligt at få så mange ting op at stå.
Som et nyt tiltag har SSF Flensborg

Amt i samarbejde med Voksenundervisningen ved Anne Winkelströter og
Dansk Skoleforening for Sydslesvig
arrangeret 3 weekend-danskkurser for
familier. Kurserne kørte som pilotprojekt og blev afholdt hhv. på Højskolen
Østersøen og på Jaruplund Højskole.
Udover betalte undervisere, stod en
gruppe frivillige for workshops til børn
og voksne. Charlotte Bassler fra Kobbermølle havde taget initiativ til dette
tiltag, som blev modtaget af målgruppen med stor begejstring. Der var en
stor søgning på kurserne, og pladserne
var optaget i løbet af ingen tid. Der bliver udarbejdet en projektbeskrivelse, og
det er ønskeligt fra vores side, at disse
kurser bliver et fast tilbud.
Det var lidt af det positive fra vores lille
verden, men lad os ikke glemme det
ikke så positive. Her vil jeg gerne gå ind
på alle de mennesker, der kommer fra
Syrien, Afghanistan og alle andre lande,

hvor krig har overtaget deres hverdag.
Pga. af angst flygter de til Europa. Vi er
alle mennesker, lige meget hvilken hudfarve, vi har, eller hvor vi kommer fra. Vi
lever på samme jord, og vi skal omgås
godt med hinanden. Jeg håber, nu hvor
de er i Europa uden krig, at de kan få
fred og ro hos os. Lad os ønske, at kri-

gen i deres jeres land snart er overstået,
så de har mulighed for at komme tilbage
til deres familier, da ikke alle er så heldige at komme væk.

Hermed ønsker jeg alle mennesker på
vores jord glædelig jul og et godt nytår.

Motiver fra Flensborg Amts juletur til
København

Hilsen fra SSF Flensborg By
Preben Kortnum Mogensen
Formand SSF Flensborg By

Som »juniorpartner« i dette hæfte, skal
vi fra SSF Flensborg By sige tak for, at
vi her har måttet bidrage med nogle
artikler, og især takke skribenterne,
Kirsten Jensen, der fortæller om jul på
Grønland og Erik Jensen, der skriver
om besøgende på sin, men også mange
andres gamle skole, Duborg-Skolen.
Denne tak gælder også rejsepræst i den
svenske kirke og Tarup-dreng, Mogens

Jacobsen, der fortæller om sit liv og arbejde. Selv har jeg skrevet om en landdagsmand, som jeg ikke synes må blive
glemt.

til venner i Danmark. Vi sender jer alle
ønsket om en glædelig jul og et velsignet
nyt år 2016.

Med dette flotte hæfte som helhed vil vi
igen bringe vor særlige tak til alle dem,
som har ydet en indsats i vore bestyrelser og på andre tillidsposter i vort danske arbejde i byen i det forgangne år og

eutzer

ensen og Peter Kr

Mog
Preben Kortnum
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Hilsen fra SSW
Gerd Voß
Formand for SSW Slesvig-Flensborg Amt

Atter er der gået et år, og jeg er blevet
opfordret til at skrive et indlæg til julehæftet.
SSW Slesvig-Flensborg Amt er det
største SSW-amt med 1.517 medlemmer pr. 31.12.2014. Det er en tilbagegang på 42 medlemmer i forhold til året
før.
Ved dette års generalforsamlinger er der
sket to fusioner af distrikter.
• Strukstrup distrikt er blevet sammenlagt med Bøglund distrikt.
• Hanved/Langbjerg distrikt og
Jaruplund-Veding distrikt fusionerede til det fælles distrikt Hanved
kommune.
Ved vores egen amtsgeneralforsamling
den 7. maj 2015 i Valsbølhus havde vi
enkelte forandringer i bestyrelsen. Horst
Kohrt og Nadine Schmidt ønskede ikke
genvalg. Mange tak til de to for deres
indsats i amtsstyrelsen. I valgperioden
er Daniel Dürkop flyttet til Flensborg,
og Bodo Neumann-Nee er blevet ansat
som vores amtssekretær. Alle andre har
erklæret sig villig til at lade sig genvælge.
Dermed skulle vi finde mindst 4 nye
medlemmer, der var villig til at arbejde
med i amtsstyrelsen. Nyvalgt blev Kirsten Nielsen, Fabian Schulz, Sven Wippich og Michael Goos. Velkommen til
arbejdet.
Den 29. juni var, efter et initiativ fra
Flemming Meyer, enkelte medlemmer
fra amtsstyrelsen, fra byfraktionen i

Fotos: Bodo Neumann-Nee

Den nye Amtsstyrelse
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Slesvig og fra byfraktionen i Flensborg
på besøg i nybygningen af Helius-Klinik i Slesvig. Her blev vi ført rundt og
fik en grundig orientering om det nye
sygehus, der skal indvies til årsskiftet.
Besøg på Helius-Klinik

Efter amtsgeneralforsamlingen gik vi
i gang med at planlægge fællesarrangementer. Som det første havde vi sammen med landsstyrelsen, i forlængelse
af diskussionerne om en kommunalreform, inviteret borgmesteren fra »Samtgemeinde Ilmenau« i Nedresaksen, Peter Rowohlt, den 8. juli i Slesvighus.
Han fortalte om, hvordan en »Samtgemeinde« i Nedresaksen fungerer, og
hvilke kompetencer de har. En interessant aften, men det var ikke det, vi kunne forestille os ved en kommunalreform.
Yderlige har vi holdt et arrangement
sammen med Skovby distrikt med
Flemming Meyer som foredragsholder.
Ligeledes har vi inviteret til en panel
diskussion i september om det grænseoverskridende samarbejde i »Regionen
Sønderjylland-Schleswig«.
Landsstyrelsen har besluttet, at spidskandidaten til landdagsvalget i 2017
skal nomineres på det ordinere landsmøde den 26. september 2015. De lokale kandidater bliver valgt på amtsplan.
SSW amtsgeneralforsamlinger i april/
maj 2016 bliver organiseret som et medlemsmøde, hvor hvert SSW-medlem
har mulighed for at være med til at vælge de lokale landdagskandidater. SSW’s

endelige landsliste til landdagsvalget bliver besluttet på SSW’s ordinære landsmøde i september 2016.
Vi har nu i Slesvighus sammen med
Flemming Meyer, vores amtsrådsgruppe og SSW-byfraktion i Slesvig et eget
SSW-kontor. Tak til SSF, for at vi nu
i Slesvighus har fået ordentlige lokaler.
Som parti for det danske mindretal er
det selvfølgeligt optimalt, at vi sidder
under samme tag som vores kulturelle
hovedorganisation. Det er for os meget
vigtigt, fordi vi arbejder for samme sag,
såfremt det drejer sig om mindretalsspørgsmål.
Indretning af egne lokaler til det politiske arbejde i Slesvig-Flensborg Amt er
kun blevet muligt med en finansiel understøttelse af SSW-Landsforbundet,
der på andre områder har sparet på
udgifter, for at understøtte det politiske
arbejde i vores amt.
For os er det vigtigt at være tilstede som
samtalepartner for alle borgere i Slesvig
by og i amtet for at høre om deres problemer og prøve på at hjælpe. Vi er med
dette kontor nærmere på borgerne. De
nye lokaler blev officielt indviet den 29.
maj.
Herfra skal der lyde en stor tak til amtssekretariaterne i Flensborg og Slesvig og
til vores sekretær Bodo Neumann-Nee.
Amtsstyrelsen ønsker alle en glædelig
jul og et godt nyt år.
Sommermøde

Lotte Lises far
Preben Kortnum Mogensen
Flensborg

»Jamen, det er jo mig!«, udbrød Lotte
Lise Johannsen, da hun fik et nyudgivet,
meget fint hæfte fra Byhistorisk Selskab
i hånden. Det handler om modstand
(mod nazismen) i Flensborg Nord og
stiller spørgsmålet, hvorfor »småfolk«
og arbejdere i Flensborg Nord viste sig
mere modstandsdygtige end så mange
andre. Svaret søges i 19 levende skildringer fra nazitiden og antydes i tre
forhold: (værft)arbejdermentaliteten,
socialdemokrati(sk oplysningsarbejde)
og forbindelsen til Danmark og mindretallet.
Lotte Lise døde kort tid efter at have
fået hæftet. Talløse er de børn, der er
gået ud og ind af hendes og Willis hjem
på Duborg-Skolen, og jeg har ført hende ind som »pedelhustru« i kirkebogen.
Fotoet mindede om hendes egen barndom på Schwarzental 1, hvor en rød
underkjole blev hængt på tørresnoren,
når mændene i huset skulle advares om,
at Gestapo var i nærheden. Blandt de
socialdemokratiske mænd i huset var
Lotte Lises far, Hermann Olson.

Lotte Lises navn skrives forkert i hæftet,
og Hermann Olson nævnes ikke engang
i en bisætning, selvom han var endog
meget kendt efter krigen. Fornemmelsen er, at han er glemt, byrådsmedlemmet, landdagsmanden, og da det danske
mindretals kontaktudvalg til den tyske
regering blev oprettet fra 1954, udvalgets første sekretær.
Hermann Olson blev født i Fruerlundholz i 1893. Moderen var flensborger
og faderen kom fra Sverige. Han lærte
maskinbygger, blev gift med sin Anni,
som han fik 4 døtre med. Hermann Olson var en god håndværker og arbejder,
og havde arbejde forskellige steder, men
bl.a. også som bademester!

Fotos: privat

Ægteparret Anni og Hermann Olson
i de unge år. Under 1. Verdenskrig var
Hermann Olson ved marinen, under 2.
Verdenskrig i den »Tekniske Nødhjælp«
i Flensborg.

Lotte Lise til venstre sammen med veninden, Hildegard Kliem f. Jürgensen, foran
deres hjem i Schwarzental. Venindens far
var naturligvis også socialdemokrat og
aktivt med i modstanden mod nazismen.

Efter 2. Verdenskrig var Hermann Olson med til at reorganisere Socialdemokratiet, som han havde hørt til fra sin
ungdom af, men i det nationale modsætningsforhold mellem dansk og tysk valgte han klart den danske side og var med
til at stifte Flensborgs eget, dansksindede socialdemokrati. Dette parti (SPF)
repræsenterede han fra 1947 i landdagen og gik siden sammen med SSW.
Han var landdagsmedlem til udgangen
af 1953. Landdagsmandatet kunne ikke
forenes med hans nye arbejde som sekretær for Kontaktudvalget. Samtidig
var han medlem af byrådet, hvilket han
forblev til sin død i 1958. Jo, sammen
med Samuel Münchow var Hermann

Byråds- og landdagsmedlem Hermann
Olson.

Olson den førende repræsentant for den
dansksindede arbejderklasse i Flensborg, men altså ikke så udadvendt som
Münchow.
Lige efter, at hans 65-årsdag var blevet
fejret stort på Schwarzental 1 i januar
1958, blev Hermann Olson alvorligt syg
og døde i slutningen af august samme
år. Ved hans begravelse på Møllekirkegården sagde bypræsidenten, Carl Jensen: »I byens annaler vil Hermann Olsons fortjenester altid indtage en særlig
plads«. Han var dog med pastor Martin
Nørgaards ord i begravelsestalen ikke
især bemærkelsesværdig for sit fortjenstfulde arbejde for almenvellet, men for
sin medmenneskelige og fredssøgende
indstilling i meget spændingsfyldte tider.
Dertil passer også billedet af en mand,
som faktisk ikke gik efter at blive set,
men stræbte efter at se problemer, før de
voksede sig store, i alle sine tillidshverv
bl.a. som tilforordnet for brandvæsenet
og formand for »Konsum« (COOP).
Svigersønnen, Willi Johannsen, fortæller om mange ture med ham som chauffør for at besøge folk i vanskeligheder.
Det honorerede »småfolk« ved at give
ham de største personlige stemmetal
ved valg, men det forklarer nok også, at
han stort set er glemt. Han var personligt bekendt eller slet ikke.
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Fotos: Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og privat
De Blå Gendarmer ved grænseovergangen Kobbermølle omkring 1920

Barn ved grænsen
Nis Hansen, Bodil König, Lis Suhr
Harreslev

Lis Suhr, Nis Hansen og Bodil König
har alle gået på Duborg-Skolen i realafdelingen. De to første i samme klasse.
Alle tre er nu pensionister og bosiddende i Harreslev.
Teksterne er skrevet til et arrangement
i forbindelse med de dansk/tyske kulturdage i Harreslev, som afholdtes for
anden gang fra den 8. til den 11. oktober
2015. Det skete i samarbejde med KulturRing Harrislee, SSF Harreslev og
kirkerne i Harreslev.

er han bl.a. aktiv i kredsen om Christian
Lassen Museet, hvor han afholder guidede rundvisninger.

Bodil König har gået i dansk børnehave og skole i Harreslev og senere på
Duborg-Skolen.

Lis Suhr er kontoruddannet og har
arbejdet i faget. Hun er en aktiv del af
mindretallet og har haft mange tillidserhverv i mindretallet. Hun har i en
periode siddet i amtsstyrelsen for SSF
Flensborg Amt. I dag kan man især
møde hende i Kvindeforeningen. Her i
december sørger hun for, at der bliver
solgt mange af De sydslesvigske Julemærke i Harreslev.

Hun har været ansat ved Dansk Central
bibliotek i Flensborg. Hun har været
med i de danske foreninger siden hun
var 15 år, ofte i et tillidserhverv. Bodil er
leder af ældreklubben i Harreslev og har
været det i over 30 år, hun er desuden
en meget aktiv del af SSW’s bestyrelse.

I den sammenhæng fortalte medborgere
fra Harreslev om deres personlige oplevelser ved den dansk/ tyske grænse.
Nis Hansen blev uddannet ved UnionBank og var her ansat bl.a. som filialleder i Harreslev og som intern revisor.
Sideløbende har han været forretningsfører i Slesvigsk Kreditforening. Han
har og har haft flere tillidshverv i mindretallet og andre foreninger i Harreslev, gerne som kasserer eller revisor. Nu
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Bodil König født Rosen mai
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En efterårsdag i året 1944
Jeg var syv år gammel, da min far 1939 i Harreslev fik et arbejde
som »Platzwärter« på Exe, som vi kaldte det. Hans opgave var
det at holde vejene og vandgravene på eksercerpladsen i stand.
Vores hus stod på det, der i dag er »Stiftungsland«. Vi var nabo
til fårehyrden Fering. Huset findes ikke mere, kun træerne, der
stod omkring huset, står der endnu.
For os børn, vi var fem, var eksercerpladsen et paradis. Her
tumlede vi og legede »soldat«. Vi havde venner, der boede ved
Oksevejen. Når vi havde fået nok af at lege soldat på Exe, opholdt vi os tit hos vore venner ved jernbanen ved Oksevejen.
Her skete der også altid noget. I nærheden af banegården var
der i et tidsrum stationeret et »Eisenbahnflak«. Her løb soldater omkring, og de var vores forbilleder. Vi så op til Mölders,
Prien, Galland osv.
Jeg var, som mange drenge i min alder, med i Jungvolk (DJ).
For at blive medlem i Hitlerjugend (HJ) skulle man, mener jeg,
være 14 år. Jeg synes, det var sjovt at gøre tjeneste i Jungvolk. Vi
havde altid noget spændende at tage os til, og når vi havde tjeneste, kunne vi ikke hjælpe hjemme i landbruget. Det var ikke
altid i mine forældres ånd, men de kunne ikke gøre noget, den
befalede tjeneste kom først.
Jeg synes, at det er vigtigt at kende denne forhistorie, for at
forstå min adfærd og min tankegang, som jeg erindrer den i
forbindelse med transportafgangen af de danske gendarmer til
Neuengamme.
En dag i efteråret 1944 legede vi igen sammen med en gruppe af »ligesindede« ved Oksevejen. Dengang stod den »hvide
villa« der endnu, og til højre for den var der en lille grusgrav,
hvorigennem man kunne komme helt tæt på skinnerne. I dag
er der på dette område en hesteindhegning.
Jeg mindes meget tydeligt følgende billede. Hvis jeg var kunstner, kunne jeg male det, så tydeligt kan jeg se det for mig.

Nis Hansen

Jeg som syvårig elev i skolen i Harreslev
ske politiuniform (gendarm
er). Jeg kan huske ansigtsud
trykket
af en af de uniformerede gen
darmer. Han så på mig, i dag
vil jeg
sige, med et medlidende bli
k. Jeg havde den dag min
»soldatuniform« på. Jeg ved nøjag
tig, hvad jeg dengang tænkte
: Disse
mennesker må have gjort
noget meget ondt, og det
er sikkert
rigtigt, hvad der sker her.
I mit senere liv har jeg tit ska
mmet mig over disse tanker
.
Jeg kan ikke huske togets afg
ang. Det er nok sket i den
efterfølgende nat, for da jeg næste
dag cyklede til Flensborg
for at gå i
skole, så jeg ingen wagoner
mere.

Vores hus på Exe omtrent 1944

I mit synsfelt stod flere brune kvægwagoner. Lige foran mig
var en af skydedørene på en af wagonerne åbnet i ca. 2 meters
længde. På den venstre side af den åbne dør stod en gruppe på
5-6 personer i lyseblå uniformer, enkelte af mændene havde en
hovedbeklædning. Jeg vidste dengang ikke, at det var den dan-
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4. mellem

Fotos: Karina Helledie Vandkrog
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Nemme og smukke julelys
Karina Helledie Vandkrog
1. Til disse flotte julelys skal du bruge:
• Fine kopper (jeg har fundet dem på genbrug til 10 kr. stykket)
• 1 pakke 100 % ren stearin. Du kan enten købe stearinpakken som på billedet (er købt hos
Panduro Hobby) eller bruge hvide stearinstumper, du selv har samlet, blot skal det være
100 % rent stearin.
• stearinlysvæge (købt hos Panduro Hobby)
• bambuspinde
• en gryde
• en metalskål
• en saks
• en grydeske
• evt. duftolie, hvis du ønsker duftlys

3

4

2. Stearinpakkens indhold hældes op i en metalskål. Hvis du bruger lysstumper, skal disse hakkes med en kniv i finere stykker.
3. Metalskålen stilles ovenpå gryden, hvori der er fyldt ca. 200 ml vand, og stearinlys stumperne
smeltes over vandbad. Det er meget vigtigt, at stearinen IKKE smeltes i gryden direkte på
varmen, men over vandbadet. Stearinen røres ofte rundt, så det smelter jævnt.

5

4. Imens stearinen smelter, klippes vægen af i passende længder, vægen skal nå ned til bunden
af koppen og bindes fast omkring en bambuspind, der derefter lægges ovenpå koppen.
5. Når stearinstykkerne er smeltet kommes duftolien i og røres i.
6. Når stearinmassen er helt smeltet og klar, hældes den forsigtigt ned i hver kop. Her valgte jeg
at ofre et gammelt deciliter mål med hældetud, da det var nemmere at styre.
7.
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Sørg for, at vægen sidder midt i koppen. Nu er det bare at vente til stearinen størkner.

8. Efter 2 timer kan vægen klippes af helt oppe ved bambuspinden, og det fine lille stearinlys er
færdigt og kan pyntes med en grankvist på underkoppen.
God fornøjelse!
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Billedsamlingsudvalget under SSF
Erik Fredens
Formand for udvalget

De første år var de enkelte mærker ens,
men efterhånden bredte sig en tradition
for at variere motivet, så der både blev
taget hensyn til arkets helhed såvel som
det enkelte mærkes individuelle udtryk
og virkning. I takt med, at der skrives
færre julekort, er antallet af mærker
blevet færre, nu 24, men til gengæld er
de større, og bruges i mange forskellige
sammenhænge i tiden frem mod jul. I år
er julemærket designet af Vajka Thomsen, der har aflagt en længere praktikperiode i forbindelse med sin grafiske
uddannelse, på Copy- og Layoutafdelingen på Flensborghus. Hun skriver
selv om sine overvejelser med mærket,
»at det, der er fælles for næsten alle jule
er det pyntede juletræ. Derfor er det
netop det, jeg har taget fat i for at designe dette års julemærker. Julekuglerne
er en fast bestanddel af juletræets pyntning, og de er let genkendelige. Jeg har
arbejdet med de traditionelle julefarver
grangrøn, snehvid og blodrød. Baggrunden består af enkelte grangrene,
der er lagt over hinanden, så det ligner
et juletræ, som julekuglerne hænges på.

12

Julekuglerne er i farverne rød, sølv og
guld, da det er julekuglernes mest typiske farver. Der er 11 forskellige motiver, så ikke to kugler er ens. Motiverne
omfatter traditionelle julesymboler,
som rensdyret Rudolf, englen Gabriel,
juletræet, snefnug og candy cane, mens
de resterende 3 kugler supplerer billedarkets helhed med prikker og striber
som pynt. Dermed har jeg prøvet at
fange julens kendetegn i hver julekugle.
Julekuglernes toppe er i tre forskellige
gråtoner, for at gøre det til et mere realistisk design.«
Der bliver trykt 2500 ark, som sælges
over hele Sydslesvig. I lighed med sid-

ste år er det nu muligt at bestille over
nettet på SSF’s hjemmeside, så det
bliver tilsendt direkte med posten. Et
enkelt af mærkerne er udvalgt og danner forlæg for den julebroche, der nu i
3 år har været at finde i knaphullet gennem julemåneden. Denne broche, eller
julepin, har vist sig at være så populær,
at den hurtigt er blevet udsolgt, da den
kun fremstilles i 250 eksemplarer. Noget tyder på, at den allerede er blevet et
samlerobjekt.
Salget af julemærkerne indbringer et
ganske pænt beløb, og det går til humanitære formål under SSF.

Foto: privat · Baggrund: Colourbox.com

I mere end 60 år har Sydslesvigsk Forening udgivet julemærker for landsdelen. Det første mærke kom i 1953, og siden er der hvert år trykt ark med julens
motiver til glæde for mange både nord
og syd for grænsen. Opmærksomheden
på årets udgivelse strækker sig helt til
København, hvor samlere af mærket
retter henvendelse til foreningen med
ønsket om at få tilsendt ark.

Det er Billedsamlingsudvalget under
SSF, der står for udgivelsen af julemærket. Dette er dog kun en del af de
opgaver, som udvalget tager sig af. Det
helt centrale er varetagelsen af den omfattende samling billedkunst, som foreningen har opbygget gennem årene,
og som befinder sig rundt omkring i
mindretallets bygninger, såsom forsamlingshuse, kontorer og skoler. Hvert
år suppleres samlingen med indkøb af
værker specielt fra sydslesvigske kunstnere eller andre, som har forbindelse
til mindretallet. Foreningen modtager
også gaver i form af billeder, når nogen
har vurderet, at det er af interesse for
os. Vore institutioner kan låne værker,
og samlingen kan studeres på SSF’s
hjemmeside, hvor alle billeder er fotografisk gengivet.
Ud over indkøb og udlån holder udvalget også øje med de mange billeder,
der findes i udlån, og dette kan til tider
være lidt af et detektivarbejde, hvilket
følgende historie er et eksempel på –
og historien er en rigtig julehistorie.
Det er historien om det bortkomne

billede, der kom hjem igen. Det drejer
sig om et lille koloristisk maleri af Karl
Heinz Clausen med titlen »Flensborg
Bådehavn« fra 1978. Man kan se nogle
lystbåde både på land og ude i vandet;
i baggrunden konturerne af en kæmpe
bygning, der kunne minde om Stadtwerke i Flensborg. Det er et smukt lille
stemningsmættet studie af en sommerdag på havnen. Billedet er selvfølgelig
gengivet på hjemmesiden. I vores registrant over udlånte værker, skulle det
befinde sig på Harreslev Danske Skole,
og jeg drog derud en dag i 2011 for at
tage det nærmere i øjesyn. Men det var
der ikke. Ups. Jeg fik at vide, at det var
leveret tilbage, så der var sket en fejl et
sted i systemet. Heldigvis kunne en assistent på SSF’s sekretariat huske, at hun
tilfældigt havde set billedet i forsamlingshuset Mines Minde i Langsted.
Jeg drog igen afsted, og ganske rigtigt,
her hang det, gudskelov, for vi, og dvs.
Lisbeth, er ellers meget nøjeregnende
med udlånsregnskabet, men uheldet er
også sket før hendes tid. Glæden over
det genfundne billede bevirkede, at vi
besluttede, at det skulle være motivet

for årets kunstnerkort sidste år. Og det
blev det, og vi synes, at det er flot, og så
kan de glæde sig i Langsted – ude i skoven på Fasanenweg, for her ligger forsamlingshuset, at de har sådan en lille
perle hængende. Men historien om det
bortkomne billede stopper ikke her, for
tilfældigvis faldt jeg over en ældre artikel i Flensborg Avis, nemlig Harry Jensens årsberetning, der omtalte udlån af
værker til Arveprins Knuds Kollegium
i København, og gennem kontakter til
hovedstaden fik vi bekræftet, at originalen hænger her – og det endda i bedste velgående. Så billedet findes i vores
samling i to varianter, og det til daglig
glæde for beskuere i hver sin ende af
landet. Se, det var historien om, hvordan et forsvundet billede dukkede op
igen og endda blev til to. Og det er da
en rigtig julehistorie.
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Jul på hjul
Finn Johansen
Veteranklubben Bryrup-Vrads

Det er lørdag den 6. december. Klokken er 5 om morgenen. Det er sort nat
og bidende koldt. Bag remisen bevæger
tre sorte mænd sig stille rundt ved den
store maskine. De skutter sig i kulden.
De er i gang med at tænde op i damplokomotivet. Efterhånden kommer der
liv i kedlen og også mere liv i folkene.
Der skramles med at skovle kul i gabet
på maskinen, og der breder sig efterhånden en liflig kulrøg over pladsen. I
dag bliver det rart at være fyrbøder og
lokomotivfører, for der bliver god varme
i førerhuset.
Efterhånden dukker der flere uniformerede togfolk op. Togvognene rangeres
frem, og der tændes op i kakkelovnene,
så der kan blive lunt i kupeerne. Alt efterses og kontrolleres, så toget kan være
klar til første afgang. Klokken er nu blevet omkring 9. Mandskabet er vokset
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til 12-15 mand, billetsalget åbner og
de første passagerer begynder at melde
sig. Alle pladser i toget er udsolgt, og
det gælder om at hjælpe de rejsende på
plads i de rigtige vogne.
Kl. 10.00 fløjter togføreren afgang
»langt-kort« og lokomotivet svarer med
dampfløjten »langt-kort«. Toget sætter sig i bevægelse og kører ud på årets
første juletræstur. Toget kører gennem
skov og langs med søer, hvor rimfrosten
stadig sidder på planterne og giver karakter af islandskab. I toget dukker
pludselig selveste julemanden op. Han
har nok godter med til børnene i sin
sæk.
10 minutter, så gøres der holdt ved »juletræspladsen«, og de fleste stiger ud.
Nu gælder det om at finde det flotteste
juletræ. Jernbanepersonalet har under

rejsen forvandlet sig til juletræssælgere,
og der handles og købslås på livet løs.
Efterhånden får nogle af juletræerne et
navneskilt i toppen, bliver »pakket ind«
i netmaskinen og forsvinder op i godsvognen bagest i toget. Nu fløjter lokomotivet med dampfløjten, og alle stiger
ind igen. Så går turen videre til Vrads
Station, hvor der sælges gløgg, æbleskiver, slikposer og hvad der nu ellers hører
julen til. Imens kan man se på, at toget
omrangeres og klargøres til hjemturen.
Efter en lille times ophold kører toget
tilbage til Bryrup. Passagererne stiger
ud, henter deres juletræ ved godsvognen og ønsker tak for i år og glædelig
jul. Imens er 250 nye passagerer på vej
ind i vognene til næste tur.
Juletræstogene – og andre ca. 350 togture i sommerens løb – gennemføres af

merne brugt en stor del af deres ferier
på, sammen med et professionelt firma,
at forny hele banestrækningen.
Men det er ikke kun sjov alt sammen.
Banen er underlagt omfattende sikkerhedsbestemmelser, som personalet
skal eksamineres i for at kunne køre
veterantog.
Der har ikke altid været en veteranjernbane mellem Bryrup og Vrads.
Strækningen er den sidste rest af »Bryrupbanen« fra Horsens over Bryrup
til Silkeborg. Den første jernbane på
strækningen åbnede i 1899 mellem
Horsens og Bryrup. I 1929 blev banen udvidet og forlænget til Silkeborg.
Fra denne periode stammer en hel del
af det materiel banen stadig benytter.
Efterhånden blev de små lokale privatbaner udkonkurreret af privatbiler, busser og lastbiler, og sådan kom det også
til at gå for Bryrupbanen i 1968. Men
i Bryrup var der en kreds af fornuftige
og fremsynede mænd, som kastede sig
ind i kampen for at bevare det absolut
smukkeste stykke af Bryrupbanen som

veteranjernbane. Det lykkedes, og efter
kun et års stilstand kom der igen til at
køre tog på skinnerne fra Bryrup til
Vrads, så nu har veteranbanen eksisteret i 46 år, hvor den oprindelige bane på
strækningen kun fik en levetid på 39 år.
Og vi bliver forhåbentlig ved i mange år
endnu!

Du kan læse meget mere om veteranbanen, se køreplaner og læse om vores forskellige aktiviteter og arrangementer på
www.veteranbanen.dk

Fotos: Uffe Bentzen og Luftfoto Danmark

en kreds af frivillige entusiaster i Veteranbaneklubben Bryrup-Vrads. Nogle
medlemmer sørger for reparation og
vedligeholdelse af lokomotiver og togvogne, eller tager sig af vedligehold af
skinnelegeme, bygninger og udendørs
arealer. Da materiellet er op til 100 år
gammelt, kan man ikke bare købe reservedele, så mange af de dele, der skal
bruges, må fremstilles på banens eget
værksted. Andre tager sig af togdriften som lokomotivførere, fyrbødere og
togførere. Klubbens medlemmer udgør
en broget skare med vidt forskellig faglig baggrund, og det er kun få, der har
jernbanedrift som deres professionelle
erhverv. Arbejdet drives udelukkende
af lyst og interesse – og af det gode
kammeratskab i klubben. I øjeblikket
arbejdes der i remisen på en komplet
istandsættelse af en Triangel motorvogn, et gennemgribende eftersyn af et
damplokomotiv og en genopbygning af
en bagage- og rejsegodsvogn – en såkaldt »rumpeged«, ud over den løbende
vedligeholdelse af det kørende materiel.
Det kræver også et godt spor at køre på,
og de sidste par år har nogle af medlem-
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Jul på hospice
- en sydslesvigers tanker fra grænselandet mellem liv og død
Kirsten Bühler
København

Selv efter mange år i Danmark taler jeg
med en tydelig sydslesvigsk accent. I det
første møde med patienter og pårørende giver det ofte en anledning til at tale
om, hvor vi hver især kommer fra. Det
er et ufarligt emne samtidig med, at vi
lærer hinanden at kende, og jeg kan få
en første fornemmelse for, hvad det er
for et liv, patienten har med sig på hospice. For patienter med anden etnisk
baggrund end dansk signalerer det: jeg
er også lidt fremmed, og du er velkommen her.
Det er min erfaring, at en opvækst i
et grænseland mellem to kulturer og
(mindst) to sprog giver en åbenhed over
for det anderledes, en modvilje mod det
entydige og kategoriserbare og en oplevelse af, at forskellighed beriger. Det
er gode forudsætninger for arbejdet på
et hospice, hvor vi møder mennesker,
der har levet livet på alle mulige tænkelige måder, som lever i en mangfoldighed af familiekonstellationer eller helt
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uden relationer; mennesker, der bærer
på skyld, bitterhed, vrede, glæde eller
taknemmelighed, og hvor livet ikke altid ender med at gå op. Det kræver en
smidighed at kunne gå ind på alle disse
forskellige stuer og liv og møde det, der
er, og gøre det der skal til, for at livet
kan leves bedst muligt til det sidste.
Det kræver også en fornemmelse for
sprog, der når ud over ordene: mange
af vores patienter er ikke længere (eller
har aldrig været) i stand til at føre lange
og dybe eksistentielle samtaler – dertil
er trætheden for overvældende, og sygdommen har sat sine spor også i evnen
til at formulere sig. Så er det vigtigt at
beherske kroppens og kunstens sprog
og at have mange nuancer at spille på:
Gennem nærvær og god pleje, gennem
musik, billeder og billedsprog kan vi
kommunikere og ledsage længere end
vores ord rækker. Jeg glemmer aldrig,
hvor stærkt det oplevedes at synge
Steen Steensen Blichers »Sig nærmer

tiden« for en døende kvinde – her var
jo en sjæl, der ligesom trækfuglen var på
gennemrejse og snart skulle herfra. Sangen tilbyder sproglige billeder på noget,
vi ellers har svært ved at sætte ord på:
Døden skal vi alle lide (som det hedder
i »Bro, bro, brille«), den er et fælles vilkår og dog en erfaring vi først gør, når vi
ikke længere kan dele den med dem, vi
efterlader.
Her oplever jeg, at kunsten kan komme
os til hjælp: forløse, trøste og tilbyde et
fællesskab, der rækker ud over tid og
rum – mennesker har til alle tider skullet leve med døden i vente, og det er der
kommet værdifulde tekster, billeder og
musik ud af, som er slidstærke, og som
måske også kan ledsage os hele vejen
over grænsen til det andet land.
Kan man fejre jul i dette grænseland?
Jeg vil påstå: hvor hvis ikke her? Mange
pårørende gør meget ud af at pynte op
på stuerne med julepynten hjemmefra.

Fotos: Kirsten Bühler og Don Kløve

Vores uundværlige frivillige sørger for
koncerter, gløgg, æbleskiver, julebag og
julepynt på gangen: stjerner og engle.
For det kan opleves sandt, som Brorson
digtede tilbage i 1730’erne i sin salme »I
denne søde juletid« (DDS 109):
»Når hjertet sidder mest beklemt,
da bliver frydens harpe stemt,
at den kan bedre klinge;
og knuste hjerter føler bedst,
hvad denne store frydefest
for glæde har at bringe.«
Og jeg husker patienten, der blev så bevæget over at høre »Den yndigste rose
er funden« – hun døde mellem jul og
nytår.
Englene fylder i adventstiden, når de
hænger fra loftet på gangen og således
bygger bro mellem himmel og jord, men
de er en vigtig del af vores fællesskab
hele året: Vi har på hospice en bronzeengel, en lille figur, der ligger tungt og
godt i hånden. Den kan vi give patienter eller pårørende med på deres vej dér,
hvor det giver mening for den enkelte.
Knap 200 sådanne bronzeengle er fløjet over i hænder på mennesker, der har
passeret huset. Det er godt, den ikke er
lavet af porcelæn eller glas, for den skal
kunne holde til meget: at falde, at ligge
i en hånd en hel nat, at komme med i
graven eller videre gennem livet. Det
er også godt, at den ikke er nuttet, for
så ville den ikke kunne møde den, for
hvem livet opleves tungt og smertefuldt
lige nu. Som symbol rummer den mere,
end ord kan sige, og den har også krydset en grænse: den bliver fremstillet i et
kloster i Maria Laach i Tyskland. Men
vores patienter kan alligevel godt forstå,
hvad den siger, for den taler ikke tysk,
men hjertesproget, og det er der brug
for i grænselandet mellem liv og død.
Alt dette er ikke skrevet for at idyllisere
eller forherlige døden, lidelsen og sorgen – det er grumme sager, men de er
en del af livet og skal som sådan mødes
af os, der har evner og vilje til det. Som
sydslesviger oplever jeg, at min baggrund har givet mig nogle særlige forudsætninger for at gøre dette. For som
den amerikanske kritiker og forfatter

Susan Sontag skriver i »Sygdom som
metafor« (1978):

kortvarigt, at identificere os som borgere at dette andet sted.«

»Sygdom er nattesiden af livet, et mindre tiltrækkende statsborgerskab. Alle,
der er født, er indehavere af et dobbelt
statsborgerskab, et i de raskes kongerige
og et i de syges. Selvom vi alle foretrækker at bruge det gode rejsepas, så er
vi før eller siden tvunget, om end kun

Med disse tanker ønsker jeg alle sydslesvigere og andre med tilknytning
til grænselandet en god og lysfyldt adventstid – må årstidens tekster i sang og
ord tale til hjertet og give os mod til at
møde livet og døden.

Kirsten Bühler (født Wiencke) er født og
opvokset i Flensborg. Hun er gået på DuborgSkolen (årgang 1994) og har siden ad mange
omveje læst til diakon på Diakonhøjskolen
i Aarhus og til sygeplejerske på Diakonissestiftelsen på Frederiksberg. Hun er gift med
Oliver (også fra Sydslesvig), og sammen har
de tre børn, der også er tosprogede og går på
den tyske Skt. Petri Skole i København.
Siden marts 2011 har Kirsten arbejdet på
Sankt Lukas Stiftelsens Hospice som sygeplejerske og diakon. Sankt Lukas Stiftelsen
har gennem dets godt 100-årige historie haft
stærke bånd til Sønderjylland og Sydslesvig,
hvor også nogle af Lukassøstrene kommer
fra.
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Den svenske generalkonsul i Mumbai Fredrika
Ornbrandt og mig foran en
tapetseret skov på generalkonsulatet i Mumbai.

Arbejde, Præst. Sogn, Asien
Mogens Amstrup Jacobsen
Sognepræst i Gunnarsbyn, Svensk Lapland, og ambulerende svensk præst i Asien

Jeg har altid været »svag for større udsyn«. Det skyldes måske spejderiet. Jeg
startede som ulveunge som 6-årig hos
Mucki Kvist. Og med spejderne kom
weekendturene og sommerlejrene. I
1983 bar det afsted til Canada og USA
på verdensjamboree. Vi var otte sydslesvigere, som tog af sted, og det var første
gang siden, jeg tror, 1924, at sydslesvigske spejdere var med på en verdensspejderlejr. Siden fulgte der mange rejser
med spejderne (Australien, Europa,
Asien og Afrika), lidt efter lidt også i arbejdet (Asien, Mellemøsten og Afrika).
Efter endt uddannelse i Aarhus og et
par års arbejde i studentermenigheden
drev længslen efter at kombinere fritid
og arbejde mig nordpå. Jeg ville søge
et embede i Lapland, på Svalbard eller
Grønland, og jeg endte i svensk Lapland. Her har jeg været i nu snart 12 år
som sognepræst i et sogn på størrelse
med Fyn, men med bare 650 indbyggere. I mellemtiden er jeg blevet både
gift og far til to dejlige børn.
For et år siden fik jeg så pludselig muligheden for at rejse videre i livet. Svensk
Kirke i Udlandet var på jagt efter nogle
ansatte til et to-årigt forsøgsprojekt.
Man havde allerede en rejsende præst
i Latinamerika, og nu ledte man efter
yderligere to af slagsen, en som skulle
rejse i Afrika, og en som skulle rejse i
Asien. Jeg syntes, at det lød spændende,
og heldigvis bakkede familien mig op.
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Svensk nationaldagsfejrende på den
svenska ambassade i Tokyo med elever fra den svenske skole og Sveriges
ambassadør Magnus Robach.

Jeg søgte og blev svensk rejsende præst
i Asien. Den svenske udlandskirke
har fire præster placeret i Asien, en i
Hong Kong (som også dækker Kina og
Shanghai), en i Singapore (som også
dækker Malaysia og Indonesien) og to i
Thailand (som også dækker Laos, Cambodja, Myanmar og Singapore). Jeg har
fået tildelt resten af dette fantastiske
kontinent. Til at begynde med har jeg
fokus på det indiske subkontinent, fra
Nepal i nord til Sri Lanka i syd, Filippinerne, den koreanske halvø og Japan.
Jeg arbejder for udlandskirken på halvtid og er fortsat præst i min hjemmemenighed i svensk Lapland på halvtid.
Og hvad gør en halvtidsrejsende præst,
som har hele Asien som sogn? En meget stor del af arbejdet er opsøgende. Jeg
prøver at skabe kontakt til svenskere i
området gennem ambassader, konsulat,
svenske eller skandinaviske/nordiske
foreninger, skoler, handelsforeninger.
Jeg tilbyder at holde gudstjenester og
dåb, velsigner ægteskab og kan gennemføre en mindegudstjeneste eller begravelse. Jeg er til for samtaler, konfirmationslæsning (som sker via videolink),
krise og katastrofearbejde og besøger en
del af de svenskere, som sidder fængslede rundt om i de asiatiske lande.

I oktober har jeg valgt at tage familien
med på en arbejdsrejse til Indien og
Filippinerne, og når julehæftet udkommer, er jeg på vej rundt på min adventsrejse, som over 18 dage fører mig til
Indien (New Delhi, Goa og eventuelt
Mumbai), Sri Lanka (Colombo), Filippinerne (Manila), Sydkorea (Seoul
og muligvis Panmunjeom, grænsen til
Nordkorea) og Japan (Tokyo og muligvis Kyoto). I alle lande fejrer jeg adventsgudstjenester, og i to af landene er
fængselsbesøg planlagte.

Gudstjenestesalen i New Delhi, som
er en del af den officielle del af ambassadørens bolig.

Idéen er lidt, at der, hvor landsmænd
og kvinder findes, der findes også den
svenske udlandskirke. Ønskemålet om,
at kirken skal findes ude omkring, er
vældigt stort, og de kommende rejser er
planlagte med gudstjenester, dåb, fængselsbesøg og andet opsøgende arbejde.
Det er sandelig en rejse for livet at være
rejsende præst.
PS: Jeg har aftalt med Foreningen
Norden i Sydslesvig at fortælle mere
om mit arbejde, når jeg er hjemme
i Flensborg en gang. Hold udkig og
velkommen, hvis I vil høre mere om
et spændende arbejde i et spændende sogn.

Fotos: privat

Jag har mine rødder i Tarup, øst for
Flensborg. Her voksede jeg op, blev
med tiden student fra Duborg i 1988,
uddannede mig til præst i Aarhus og arbejdede her nogle år, inden udlængslen
drev mig videre.
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Julemærkesalgets overskud anvendes til Sydslesvigsk Forenings humanitære arbejde i landsdelen.
Årets julemærker er designet af Vajka Thomsen.

1 ark med 32 mærker

30 kr. / 4 EUR

Julemærkesalgets overskud anvendes
til Sydslesvigsk Forenings humanitære
arbejde i landsdelen.

Fotos: Marike Hoop

Kræmmerhuse
Marianne Damgaard
Sinding
Marianne Damgaard fra Sinding, som flere gange har
leveret kreative ideer til julehæftet, har i år designet
kræmmerhuse lige til at klippe ud. Hun har brugt sine
egne flotte fotografier, og mon ikke designet vil komme til at pynte i de sydslesvigske hjem i år?

Tag evt. en kopi, hvis du vil have en eller flere af hver
slags. Som hank er der brugt en tynd lædersnøre på
ca. 25 cm, der er trukket igennem hullerne og sat
fast med små knuder. Hullerne laves med en hultang eller en tyk nål.
På hjemmesiden www.gribideen.dk kan du downloade og printe flere slags kræmmerhuse.
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Fotos: privat

Jeg holder af engle
Gertrud Karstoft
Harreslev

Nogle mennesker samler på frimærker,
nogle på kaktusser og andre på kuglepenne.
Nogle mennesker er bare samlere. Jeg er ikke
samler og samler heller ikke på engle – ikke
bevidst i hvert fald. Det er nærmere sådan,
at jeg ser dem i en forretning, en kunstbutik
eller bare på en sommerdag. Mange er også
kommet til huse som gave eller sød lille erkendtlighed. Hvor mange der er i vores hus,
vides ikke. De sidder på et skab, hænger på
et beslag, står på et lille hjørne eller ligger i
en kurv og venter på, at det bliver jul, hvor
alle kan komme frem.
For de fleste hører engle julen til, vi taler om
juleengle. De er på julepapiret, på juledekorationen og på juletræet. Mange af mine
engle er ikke juleengle, de er fremme hele
året – helårsengle.
Engel betyder ’sendebud’ - en ’budbringer’.
Når der er samlet flere personer i et lokale,
og der pludseligt bliver stille, siger man, at
der går en engel gennem rummet. Var det
så en budbringer? Nogle mennesker tror på,
at engle kan være budbringere, altså hjælpe
i vanskelige situationer. Sådan har jeg det
ikke.

Jeg holder af mine engle, fordi de har udtryk.
For mig er en engel ikke bare en engel. Den
skal have personlighed – den skal have det.
Der er de festlige, pjankede, dem der virkelig er klar og har pyntet sig. Der er de høje
tynde og lidt fromme, der er dem med de
alt for lange ben, men praktisk, så de bedre
kan sidde. Der er dem med plads til lys, der
kan sprede hygge, der er den barmfagre lidt
frække med glimtet i øjnene, den kunstneriske lavet i jern og den helt fine lavet af tynd
tråd.
Der er englen fra Kenya - den ranke, flotte,
stolte, sorte kvinde. Den sidst tilkomne er
fede Betty fra Amsterdam – sådan er hun
navngivet af butikken – hun taler for sig selv.
Fælles for mine engle er, at de har personlighed. De fleste er glade – hvem har for øvrigt
set en sur engel? Nogle har et eftertænksomt
smil, og andre er lidt kokette. Der er ikke
nogen, der har et englefjæs. Det er vist kun
mennesker, der prøver at være fromme. Jeg
synes heller ikke, at de har englesmil. Det er
vist mennesker, der prøver at være sleske, og
det er mine engle ikke. Men, der er faktisk
nogle af mine engle, der er englebasser. Det
er derfor, jeg holder af engle.
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»Elfchen« og englebilleder

Gustav Johannsen-Skolen
Elever fra 6. klasse med Kirsten Anthonisen i faget dansk og Jørgen Ole Pedersen i faget billedkunst
»Elfchen« er et kort digt med en fastlagt opbygning, både hvad form og indhold angår. Der skal være 11 ord fordelt på 5 strofer. Til hver strofe fastsættes et
indholdsmæssigt krav. Der er ingen krav om rim, antal stavelser og heller ikke rytmen spiller en rolle. Formen benyttes gerne for at åbne op for et emne, som
her engle.
Et »Elfchen« består af 5 strofer og 11 ord fordelt på følgende måde:
1. strofe (1 ord) Evt. et substantiv (en ting, en lugt, en stemning, et emne eller et andet overbegreb)
2. strofe (2 ord) Beskrivelse (hvad gør ordet, hvordan opfører det sig, eller hvordan opfører det sig ikke)
3. strofe (3 ord) Hvor befinder ordet sig, eller hvordan ordet er
4. strofe (4 ord) Beskriv dine egne tanker (hvad tænker du om ordet, hvad mener du om emnet)
5. strofe (1 ord) Facit, hvad kommer der ud af det

Engle
Gylden glans
Lyser fra himlen
Det fortryllende magiske skær
Velsignelse
Cirsten

Alex
Himmel
Strahlender Engel
Kleines, nettes Wesen
Bringt Frieden ins Leben
Liebe
Lara

Engle
Guds krigere
Godhed og glæde
Harpe, himmel og lys
Beskytterne
Micho

Lia m

Engel
Vinger, luft
Hvide skyer flyver
Liv, ro, stilhed, harmoni
Fred
Nele

Engel
Hvide kjoler
Store hvide vinger
En flot rund guldglorie
Gud
Peer

Revan

Engel
God, hvid
Er der evigt
Budbringer for guds rige
Stærk
Frietjof

Engel
Hvide stråler
Beskytter Guds rige
Så fine lyse farver
Evighed
Sarina
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Engel
Som figur
Sidder ganske stille
Samler støv efter jul
Figur
Christine

M ilan

Baggrund: Colourbox.com

Engel
To Dragevinger
Op på skyer
Kigger ned på os
Himlen
Morten

Gian luca

Kristian
Magi
Ligesom engle
Skønne og kloge
Guldhår flyver gennem luften
Liv
Leon

M ark A ron

Jakob

Levin
Laura

Mathilde

Engel
Min mor
Er meget venlig
Har store hvide vinger
Magisk
Jan

Engel
Krøllet guldhår
Hellige og små
De giver mig glæde
Perfekt
Nesrin
Engel
På stranden
Beskytter alle mennesker
De bor i himlen
Hellig
Johanna

Venner
To vinger
Oppe i himlen
Hvidt tøj, bare fødder
Gud
Mika

Yen
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♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
»Hjerter klippet med en saks, af den
fingernemme slags«
Vi har bedt kunsthåndværker Susanne Tappe om at gå i sit kreative hjørne og komme med et bidrag til julehæftet. Den opfordring tog Susanne gerne imod, og hun har både haft gang i saks, papir og symaskine og været i køkkenet.
Susannes nemme og dekorative julehjerter og julefugle i rød-hvid, som her
hænger på et Kinkenbom eller Jöölboom. Susanne kommer oprindelig fra
Læk i Nordfrisland, hvor denne form for forenklet juletræ kommer fra. Motiverne er klippet dobbelt og limet sammen med en dobbeltbundet sytråd
imellem. Tråden, der bruges til hjerterne, har fået en lille træperle for enden.
Træk afsluttende en træperle mere over tråden fra oven.

Fotos: Marike Hoop

Susanne Tappe
Tønder

Som dekoration på hjerter og fugle har Susanne valgt en nem
løsning og brugt udstansere, som findes i forskellige butikker
med kreativt tilbehør. Motiverne kan dog sagtens klippes med
en fin saks og varieres i det uendelige.
Hjerteuroerne er syet sammen på symaskinen med store sting. Der er tre forskellige uroer og tre størrelser
hjerter i hver uro. Romertallene I-III henviser til de størrelser, der er brugt til hver serie. Som eksempel hører alle
hjerter med romertal I til den store uro.

Til læserne af julehæftet har Susanne kreeret en både nem
og lækker julekage. Den er ganske fedtfri og særdeles luftig.
Den vil allerede under bagningen sikre den rette julestemning i huset, da den er fyldt med julens krydderier.

Mandel-Krydderi-Kage
125 g kærnemælk
130 g brun farin (eller rørsukker)
3 æg
1 tsk. stødt ingefær
1 tsk. stødt kanel
1 tsk. stødt allehånde
1 tsk. stødt nelliker
150 g fuldkorn speltmel (dinkel)
100 g mandelmel
2 tsk. natron
50 g mandelflager
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Tænd ovnen på 170 grader
Kærnemælk og farin piskes sammen.
Pisk et æg i ad gangen.
Speltmel, mandelmel, bagepulver, natron
og krydderierne blandes sammen og
vendes derefter i æggemassen.
Dejen hældes i en smurt springform.
Mandelflager drysses over dejen.
Bag kagen i 30-40 min.
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Hos Bolcheriet i Løkken og Skagen fremstiller
de bolcher og karameller på den traditionelle
måde - i hånden. Alle bolcherne koges op over
åben ild, og bolchemassen »trækkes på krog«.
Det gør bolcherne mere luftige og porøse. Og så
smager de meget bedre.
Bolchemanden Thomas Brandt Touray og bolchefruen Mariam Brandt Touray startede Bolcheriet i 2001. Dengang var de kun 22 og 24 år
og måtte forlade familie og venner på Bornholm
og København for at »prøve lykken i Løkken«.

Bolcheriet har p.t. danmarksrekord med 21
bogstaver indeni et bolche, og derfor laver de
mange bolcher til firmaer, som for eksempel
Audi, Ruths Hotel, Nordea og Louis Nielsen, sågar Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary
fik fine bolcher med deres monogram i, da de
skulle giftes.
Der bliver produceret bolcher efter årstiden og
livets store fester, eksempelvis dåbsbolcher,
påskebolcher og mindst 2 tons konfirmandbolcher. I den hyggelige juletid står den på bolcher
med julemotiver i og flotte julestokke.

Bolcheriet har i dag op til 20 ansatte i sæsonen
og udenfor sæsonen 10 dygtige medarbejdere.

Kontakt

info@bolcheriet.dk
Tlf. +45 98 99 00 07
(tirsdag til fredag kl. 10-15)
Bolcheriet®
Torvet 1
9480 Løkken

»Al vores arbejde foregår foran publikum. Så er
du og vores andre gæster nemlig med til at kvalitetstjekke produktionen, og så bliver det også
meget sjovere for os. Vi elsker at have besøg,«
siger bolchefruen og fortsætter, »alle kan lave
bolcher, og det er super hyggeligt at lave bolcher derhjemme især ved juletid. Kunsten er at
få motiver i samt at finde de rigtige aromaer.«

I år finder du ingen kalender som indlæg i julehæftet. Kalenderen trykkes dog i et mindre oplæg til dem, som er interesserede. Du er velkommen til at komme ind og hente
dig et eksemplar i starten af det nye år. I kalenderen kan
du se, hvornår amtets faste arrangementer finder sted,
og hvornår der er landsmøder for både SSF og SSW.

SSF Flensborg Amt

Idé: Karina Helledie Vandkrog

Nordens chili · Nordens ingefær · Nordens juvel.
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...kært barn har mange navne.
Peberrod er en herlig og sund grønsag. Fuld af A-, B- og i særdeleshed rig på C-vitaminer. Ydermere er denne
skønne rod fyldt med kalium, calcium, zink
og jern, og så er den rig på kostfibre. Peberrod er god mod forkølelse og snue.
Det siges, at den har en god virkning
på gigt, at den har en betændelsesdrivende virkning, og at den er
god til at forbedre modstandskraften,
når man spiser den friskrevet. I folkemedicinen er regelmæssig brug af peberrod blandt
andet brugt mod træthed.

(Kilde: Ejvind K. Jensen, www.havensabc.dk og www.faktaomsundhed.dk)

Fotos: Bolcheriet · Colourbox.com · Ejvind K. Jensen · Marike Hoop

Bolcheriet

Ejvind K. Jensen (tv.) med vinder-silden.

Årets sild
Karina Helledie Vandkrog
Skovlund

Højt oppe mod nord i Danmark, helt
nøjagtigt i Hirtshals, med udsigt til det
store brusende Vesterhav, ligger Restaurant Lilleheden.
Restauranten er ejet og drevet af kok og
restauratør Ejvind K. Jensen.
Ejvind har en stor forkærlighed til fisk,
hvilket jo er nærliggende, når man bor
med Vesterhavet i »baghaven«, men
EN fisk har dog en speciel plads hos
Ejvind, det er silden.
Hvert år i maj afholdes konkurrencen
»Årets sild« i Hirtshals, som er en konkurrence, hvor kokke fra nær og fjern i
Danmark dyster om at lave den bedste
marinerede sild.
Sildene bedømmes og kåres både af
publikum og et specielt indbudt dommerpanel. Konkurrencen har mere end

20 år på bagen, og Ejvind har været
med mange gange, og han har vundet
syv gange helt nøjagtigt. Sidste gang var
i 2014, hvor marinaden bl.a. bestod af
Nordens chili (peberrod), bananskalotteløg, tranebær og honning.
Til »Årets sild« hører også »Årets
bjesk« ‒ det er svært at undgå en god
sild uden også at nyde en god bjesk.
Derfor er der hvert år under afholdelse
af »Hirtshals Fiskefestival« i august
måned kåring af »Årets bjesk«. Bjesken
kåres for det kommende år, så marinørene ved, hvilken smagsnoter de skal
afstemme deres marinade efter, når
»Årets sild« skal laves.
Ejvind har været så venlig at dele vinder-marinaden fra 2014 med os her i
Sydslesvig, så vi også får muligheden for
at fremtrylle en dejlig sild her op til jul.

Hirtshals Fiskefestival

Læs mere om sild, bjesk og Fiskefestival på www.hirtshalsfiskefestival.dk

Årets sild 2014
Der bruges saltsild/gammeldags modnet
sild, disse kan købes hos fiskehandleren.
Der går 1 kilo gammeldags modnet sildefileter til 1 kilo lage.
Sildene skal trække minimum 10 dage i glas
med tætsluttende låg i køleskab. Holdbarheden er 3 måneder på køl.
Lage:
1 liter lys eddike
750 g hvid sukker
125 g frisk revet peberrod
650 g bananskalotteløg (Kan du ikke finde
bananskalotteløg kan alm. skalotteløg eller
alm. løg også bruges. Bananskalotteløg er
valgt, fordi de har en god smag, der går fint
til sildene og de øvrige ingredienser)
250 g hyben (renset og snittet)
250 g tranebær
200 g honning
Lagen (eddike og sukker) koges op, til alt
sukker er opløst. Kom derefter de øvrige
ingredienser i, og lad det koge op igen. Herefter nedkøles lagen helt, inden den hældes
over sildene.
Der bruges gammeldags modnet sildefileter, fordi de er modnet efter gamle traditioner og opskrifter. Det kræver tid og erfaring,
at opnå det rigtige resultat. Det er en længerevarende proces, der giver en helt rigtige
smag af sild og salt. Derfor skal der heller
ikke tilsættes salt i opskriften.
God fornøjelse!
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Julelyset i Grønland
Kirsten Jensen
Flensborg

Juletræet blev indført i Grønland af de
herrnhutiske brødre. Derom berettede
første gang en præstefrue Louise Janssen, gift med præst og seminarieforstander C.E. Janssen i Nuuk. Præstefruen
skrev i sin dagbog, at de var inviteret ud
til de herrnhutiske missionærer, men
afslog invitationen på grund af Janssens stilling som den danske menigheds
præst. Men da deres små sønner havde
været hos »Noorliit«(=herrnhuternes
sted), kom de hjem og var meget begejstrede over det, de havde set: »Med
røde kinder og strålende øjne, snakkede
de i munden på hinanden… og derpå
krammede de ud af en stor æske: nødder og pebernødder, kager, chokolade,
skrivebøger, blyanter og andre gode sager, medens de afgav afbrudte beretninger om små træer med lys på.«
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Det var den første folkelige juleberetning
i Grønland i forbindelse med julen, udover den religiøse beretning om Jesu fødsel.
Året var 1854.
Skikken med juletræ og julelys i Grønland stammer således fra de herrnhutiske missionærer, som kom fra Tyskland.
Ved herrnhuternes julegudstjeneste fik
– og får også nu til dags – alle børn i
kirken et tændt julelys, som de skal
bringe hjem stadig brændende og tænde
familiens juletræ med. Hvis lyset går ud
på vejen, så må de tilbage til kirken og
tænde det på ny.
I Grønland kunne dette frembyde større vanskeligheder, og derfor blev det
skik, at børnene fremstillede beholdere,
papirlygter, som på hjemturen kunne
beskytte flammen mod sne og blæst.

Og herfra udviklede skikken sig med
at gå fra hus til hus og synge en julesalme udenfor husene, hvor man så blev
og stadig bliver belønnet med kager og
slik. Denne skik er endnu almindelig,
selv om herrnhuterne forlod Grønland
i 1901. De levende lys er dog blevet erstattet med lanterner eller lommelygter.
Senere kom traditionen med stearinlys i vindueskarmene og hjemmelavede
papirlygter med et stearinlys i bunden.
Børnene havde dem med, når de gik
i kirke juleaften, og sidenhen gik de
rundt og sang julesalmer i og udenfor
husene. Og stadigvæk går børnene og
de unge rundt i små flokke og synger
uden for alle byens huse julenat. Sommetider hænges papirlygterne i loftet og
spreder hygge i huset på denne måde.

Foto: Minik Lynge · Illustration: juulli.gl

Lyset har altid haft stor betydning i den
mørke tid i Grønland. Alle i Grønland
glæder sig i december ved at se det røde
skær på himlen fra solen, som ikke når
op over horisonten; det er så smukt og
lyst mod den mørke himmel. Det er en
påmindelse om julens snarlige komme.

Nutildags har hvert eneste privathjem
den rødorange julestjerne i vinduet lige
fra den 1. søndag i advent til den 6. januar, helligtrekongersaften. Også alle
offentlige bygningers vinduer prydes
med julestjerner, normalt først fra dagen efter første advent.

Traditionen med en lysende stjerne i
vinduet er udbredt over hele den kristne verden – til minde om stjernen fra
Betlehem, som førte hyrderne til Jesusbarnet. I begyndelsen kom lyset fra et
stearinlys eller en lille olielampe, så man
skulle passe nøje på for ikke at forårsage en brand. Indførslen af elektricitet
gjorde, at stjernerne siden hen kan stå
tændt næsten altid og give julestemning.

En særlig stjerne er siden begyndelsen
af det 19. århundrede blevet fremstillet
i det oprindelige Herrnhut i det sydøstligste Tyskland. Den er tredimensional
med 25 takker, 16 store og 9 små og
fås nu i mange størrelser og flere farver.
Den eksporteres til hele verden, og vi
kan også møde den i Grønland.

Julestjernen – den kaldes i Sverige for
adventsstjernen – kom i de nordiske
lande først til Sverige i 1912, inspireret af herrnhuterne. Julestjernen blev
dog først populær i Sverige i 1930’erne.
Derefter bredte skikken sig til Norge og
Danmark. I Danmark kom den større
udbredelse i 1950’erne og den findes
stadig, mens den i Norge nu findes i næsten hvert hus fra den 1. søndag i advent
og indtil helligtrekonger.
Julestjernen med lys i kom derimod
meget senere til Grønland. Jeg mener, i
1960’erne og for alvor i 1970’erne kom
julestjernen ind i de grønlandske hjem.
Og allerede i 1980’erne var den meget
udbredt, ikke alene de private huse,
men også i de offentlige institutioner.

Man trænger til lys i arktiske egne, hvor
størstedelen af døgnet er sort nat. Og
man bruger mange lys i julemåneden:
Indenfor i vinduet hænger den rød
orange stjerne, og masser af levende lys
er placeret i vindueskarmen og på borde
og skabe, inklusive et kalenderlys og adventskrans. Og der er masser af kulørt
julepynt i stuerne og også elektriske lyskæder. Mange af disse har farvede pærer
som blinker. Udendørs vikler man ofte
en lyskæde om trappegelænderet eller
altankanten eller stiller et lille juletræ
op med lys i. Det sidste er en udvikling,
som er overtaget direkte fra Danmark,
og der bor jo mange danskere i Grønland samt grønlændere, som har boet
mange år i Danmark. Jeg har endnu kun
hørt om et enkelt illumineret rensdyr,
men de skal nok blive flere.

Alle de større byer har nu i byens midte
et stort juletræ, som ofte er skænket
af byens danske venskabsby. Træet er
udstyret med mange elektriske lys, og
det tændes den første søndag i advent
med deltagelse af en stor del af byens
indbyggere. Byens juletræ tændes af julemanden, som i Nuuk kommer i helikopter for at rensdyrene kan få et hvil,
siger man. Andre steder kommer han
på slæde (med hunde for).
I hjemmene har man juletræer med
pynt ligesom i Danmark, nu dog med
grønlandske flagkæder istedet for danske. Man skal huske at bestille juletræet
i god tid, så man kan få det med skibet
fra Danmark. Hvis man ikke har gjort
det, kan man – ligesom tidligere selv
fremstille et træ af et kosteskaft, hvori
man borer huller til at indsætte grangrene, hvis der stadig er nogle til salg i
butikken, eller enebærgrene eller mosbeklædte tværpinde. På disse sættes julelysene og alt det andet pynt. Eller man
kan købe et plastikjuletræ i Brugsen.
En del familier pynter først juletræet
den 23. om aftenen, når børnene er
kommet i seng. Når børnene vågner
næste morgen, så ligger deres julegaver
under træet, og de kan pakke dem op og
lege med dem hele dagen.
De mange lys i Grønland gør det nemt
at komme i julestemning. Der er masser
af sne, så man har altid hvid jul og oftest
en høj klar kulsort himmel med hundreder af stjerner. Over himlen løber
nordlyset. Fra husenes vinduer lyser de
mange rødorange julestjerner, hvis skær
spejler sig i sneen. På kirkegården har
man sat lys for de døde, og man bygger
lysfigurer i sneen ved hjælp af fyrfadslys.
Man laver islygter og bygger snelygter.
Alle går i kirke og synger julesalmer, oftest endda flerstemmigt, og der er mange eftermiddagsgudstjener, så der bliver
plads til alle. En dejlig stemningsfyldt
tid. Glædelig jul /Juullimi pilluaritsi.
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Jeg glæder mig i denne tid…
Karsten Biering Dressø
Jaruplund Højskole

Mange genkender sikkert den første
strofe i Peters Jul »Før Julen«. Peters Jul
er en julefortælling som en samling af
digte omhandlende dansk jul i slutningen af 1800-tallet. Versene er velkendte, og allermest de første strofer af »Før
Julen«, der lyder:
Jeg glæder mig i denne tid;
nu falder julesneen hvid,
så ved jeg, julen kommer.
Min far hver dag i byen går,
og når han kommer hjem, jeg står
og ser hans store lommer.
Peters Jul blev udgivet første gang i
december 1866. Historien er af Johan
Krohn med delvis håndkolorerede tegninger af Otto Haslund og af forfatterens bror Pietro Krohn. Bogen er på
»ret heldige« vers, og nogle år senere
udkom den igen og denne gang kun
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med Pietro Krohns tegninger. I udgaven fra 1889 var det med de første farvetrykte tegninger bearbejdet af Frants
Henningensen og den tredje illustrator
af Peters Jul er Herluf Jensenius’, hvis
udgave kom på Gyldendal i 1947.

bedstemor, der kommer på besøg og
fortæller spændende historier. Jo, der er
ægte, gammeldags julehygge hele vejen
igennem bogen.

For mange er Peters Jul indbegrebet
af dansk hyggelig jul. Historien, som
mange sikkert ved, følger drengen Peter
fra et velstillet hjem hele vejen gennem
optakten til julen, over juleaften, nytårsaften og helt til helligtrekonger, hvor
julen er endegyldigt ovre, og det gamle
visne juletræ køres væk.

Traditionen tro gennemføres der også
i år jule- og nytårskursus på Jaruplund
Højskole, hvor vi på højskolen holder
jul sammen med knap 50 danske kursister, der har valgt at holde julen og nytåret på Jaruplund Højskole. En jul der
på samme måde som i Peters Jul er præget af traditioner, julehygge, foredrag,
god mad, fortællinger om Sydslesvig og
enkelte ture rundt i området.

I historien er der kræmmerhus og julegås, juletræ og hemmelige »julegavepuslerier«, levende lys, sne og en rigtig
julemand, der sørger for at bringe julen
til alle hjem med artige børn. En familie
der hygger for hinanden og en gammel

Julehygge på Jaruplund Højskole

Sidste år var det min første juletid på Jaruplund Højskole og en morgen på vej
til højskolen mødte der mig dette smukke syn, da jeg kørte ind til højskolen.

Fotos: Karsten Biering Dressø

Senere op ad formiddagen, da solen
stod op, måtte jeg simpelthen ud i naturen igen og atter tage et billede, hvor
højskolen og vores smukke omgivelser
var indhyllet i sne og alt stod helt frostklart.
Det var dog lige ved at ende helt galt,
idet fårene som altid kom en i møde og
gerne ville klappes og nusses lidt. Jeg
var imidlertid ikke opmærksom på, at
vædderen også var mellem dem, og alt
imens jeg stod med ryggen til, tæt på
skråningen ned til søen, og forsøgte at
tage atter et godt billede af vores smukke skole, fik jeg et ordentligt »puf« bag
i. Hvis jeg havde stået tættere på skråningen, var jeg endt ude i søen, men heldigvis blev jeg ikke »puffet så langt«, så
sådan kan man nogle gange være heldig,
jeg stod jo inde i deres (vædderens og
fårenes) indhegning.
Julen i år på Jaruplund Højskole
I år bliver det så min første juleaften her
på Jaruplund Højskole, og jeg glæder
mig til at løfte traditionen og sammen
med medarbejderne skabe en dejlig
ramme for vores kursister. Nogle enkelte er her for første gang, og andre har
det som en tilbageværende tradition at
holde jul på Jaruplund Højskole. Årets
jule- og nytårskursus begynder søndag
den 20. december, hvor vi modtager
vores kursister om eftermiddagen, og
kurset varer indtil lørdag den 2. januar,
hvor kursisterne efter morgenmaden
tager retur til Danmark.

Kurset vil indeholde mange forskellige
aktiviteter bl.a. fortællinger om julens
musik og sange, julehistorier, foredrag
om Nord- og Sydslesvig, julesskikke
i Tyskland, julen i kunsten, det sydslesvigske kulturlandskab fra vest til
øst, hertugdømmer og et foredrag om
Flensborg med titlen, »Flensborg, fra
Knud Lavard til Fleggaard«. Herudover vil der være juleklip, koncerter,
folkedans, sange - mange sange, tur til
Lyksborg Slot, julemarked, museer og
selvfølgelig gudstjenester både juleaften, første juledag og første nytårsdag.

vil arbejde på, at vi som dansk højskole
i Sydslesvig kan være en aktiv bidragsyder til samspillet mellem Danmark og
Sydslesvig.

Jeg er sikker på, at vores kursister atter
får en hyggelig, varm og traditionsrig jul
på Jaruplund Højskole her i Sydslesvig.
Til sidst vil alle os på Jaruplund Højskole gerne ønske alle en rigtig glædelig
jul og et godt og lykkebringende nyt år,
hvor vi på Jaruplund Højskole fortsat

Karsten Biering Dressø er forstander
på Jaruplund Højskole.

35

Rådhuset på Grand Place oplyst af Light and Sound

Bruxelles, en god by at leve i
Carsten Lauridsen
Bruxelles

Bruxelles er ikke en by, man falder for
ved første øjekast. Ret beset nok heller
ikke ved det andet eller tredje øjekast,
og nogle tilflyttere falder aldrig rigtig
til. For mig er Bruxelles en by, man skal
opdage og give en chance. Gør man det,
åbner der sig en charmerende by med
mange små perler.
Der er selvfølgelig de klassiske turistattraktioner: Grand Place, der står på
UNESCO’s liste over Verdens Kulturarv, Atomium, byens vartegn, der ligger
midt i en smuk park, Cinquantenaireparken med sin smukke triumfbue, et
enestående flymuseum og et af Europas
flotteste bilmuseer. Listen er lang, og
der er nok at give sig til som turist.
Men det bedste ved Bruxelles er de
mange store og små ting, synlige og
usynlige, der glæder en i dagligdagen.
Jeg vil prøve på at fortælle, hvad der gør
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Bruxelles til en speciel by for mig, og
hvorfor jeg er glad for at bo der.
Cirka halvdelen af byens areal er dækket af parker og haver, og en stor skov
ligger lige i den sydlige udkant af byen.
Man finder altid en park, hvor man kan
løbe en tur, nyde solen en dejlig sommerdag eller gå en tur en smuk forårseller efterårsdag. Byens parkforvaltning
beskæftiger en sand hær af gartnere,
der passer byens parker og planter årstidens blomster i rundkørsler og blomsterbede, så det er en fryd for øjet.
Bruxelles har sit centrum omkring
Grand Place/Groote Markt, men det
er sjældent, jeg kommer der. Byens forskellige kvarterer har deres eget lokale
centrum med forretninger, cafeer og
restauranter, og man behøver ikke gå
ret langt for at finde de daglige fornødenheder. Restauranter og cafeer stil-

ler borde og stole ud ved det mindste
solstrejf og tiltrækker mennesker i
massevis. Begrebet »fortovscafe« eller
»fortovsrestaurant« skal tages helt bogstaveligt – bordene står på fortovet. En
travl sommeraften er der liv og glade
dage på fortovet til sent ud på aftenen,
og man må nogle gange helt ud på gaden for at komme forbi. Hvis man altså
ikke selv sidder og betragter myldret
over lidt mad og et glas vin.
Hvert kvarter har sin egenart. I nogle
kvarterer finder man gade efter gade
med smukke, store byhuse fra 20’erne
og 30’erne og fascinerende art nouveau
bygninger spredt rundt omkring. Andre
kvarterer er et orgie i farver om foråret,
når de japanske kirsebærtræer springer
ud gade op og gade ned. Man kan få
megen tid til at gå med at udforske de
forskellige kvarterer og deres parker, og
der er altid noget nyt at opdage.

Fotos: Marike Hoop

Bruxelles afspejler, at Belgien som land
er en kompliceret konstruktion. Belgien er en føderal stat med tre regioner:
Flandern i nord, hvor der tales flamsk,
Vallonien i syd, hvor der tales fransk
og Bruxelles cirka i midten, der er tosproget. Bruxelles er både Belgiens og
det flamsktalende Flanderns hovedstad, men cirka 90 % af befolkningen
er fransktalende. En fransktalende walloner føler sig altså hjemme i flamsktalende Flanderns hovedstad, mens en
flamlænding føler sig lidt »fremmed« i
sin egen hovedstad.
Bruxelles er et skæringssted mellem
Nord- og Sydeuropa, mellem germanske og latinske sprog, mellem det
flamsktalende Flandern og det fransktalende Vallonien. Det er også Europas
hovedstad med dets institutioner og
stedet, hvor hele Europa mødes. I gader,
busser og forretninger hører man en
sand kakofoni af alverdens sprog. Byen
er en stor pærevælling af lidt af hvert, og
mange af os er udlændinge på en eller
anden måde, selv mange belgiere. Det
accepteres, at man taler et gebrokkent
fransk eller flamsk. Tit hører man folk

Art Niveau i bydelen Ixelles

blive betjent på italiensk, spansk eller
græsk i en forretning eller bank. Sjældent bliver man spurgt »hvor kommer
du fra?« og kategoriseret som noget, der
ikke hører til.
Høflighed, venlighed og galant adfærd i
bedste franske stil sætter vi stor pris på de fleste i hvert fald. Man holder døren
og lader damerne gå først, man ønsker
kassedamen en god dag, når man forlader butikken, man siger godmorgen,
når man går ind i en elevator. Et lille
smil og lidt venlighed koster ikke noget
og gør en regnfuld vintermorgen til at
bære.
De fleste udviser også venlighed og
imødekommenhed i trafikken. Den er
til tider ret kaotisk, og der bliver kørt
til, men der hersker også stor smidighed. Hvis man nu er kommet til at stå
i venstresvingssporet og absolut skal til
højre, kan det godt lade sig gøre med
lidt fagter og et venligt smil. Holder
man ulovligt parkeret, kan det hænde,
at betjenten lige ringer til ens mobil for
at høre om man kan flytte bilen i en fart.
Bøden kommer man ikke uden om,
men man sparer da fejebakken. Topmålet af galanteri præsterede to unge
politibetjente sidste sommer, da de meget charmant holdt tilbage for to yndige
unge damer ved et lyskryds,og lod dem
gå over for… rødt. Om de fik noget ud
af deres galante adfærd står hen i det
uvisse, men det morede mig meget.
Frankrig er kendt som et gourmetland,
men hvem ved, at Belgien sagtens kan
måle sig? For dem, der har lyst og råd,
er der restauranter i verdensklasse, men
også for et mindre budget kan man spise glimrende. Med cirka 160 forskellige
nationaliteter i byen er der naturligvis
lidt af hvert: asiatisk, arabisk, afrikansk
og latinamerikansk. Det lokale belgiske/bruxelske køkken er bestemt ikke
at foragte, og hvilken barnlig sjæl kan
ikke glædes over at gode »fritter« anses som delikatesse, der vurderes med
kendermine. En restaurant med dårlige
fritter overlever ikke længe. Det bruxelske køkken viger ikke tilbage for at nuppe ideer udefra, så de lokale retter kan
snildt få et asiatisk eller afrikansk pift.

Belgien kan prale af cirka 500 forskellige ølsorter. Pilsner øl, stærke øl, sort øl
og hvidt øl, ufiltreret øl, flaskegæret øl,
spontangæret øl og kirsebærøl, for blot
at nævne nogle. Sidste nye er gourmet
øl, der prismæssigt konkurrerer med
champagne. Der er store bryghuse, der
eksporterer verden rundt og små bryghuse, der kun brygger i weekenden og
kun sælger lokalt eller til familie og venner. Det er hyggeligt at besøge et meget
lille bryghus, sludre med brygmesteren
og få lidt med hjem, der ikke sælges i supermarkedet.
Belgien har også noget af verdens bedste chokolade. Der er de store chokoladefabrikker, som alle kender, men den
bedste chokolade fås hos den lille, lokale chokolademand (m/k). I den lokale
butik er der som regel tid til at filosofere
over det sublime i ekstra mørk chokolade fyldt med bergamottegarnache, der
får de små juleengle til at synge.
Byen er leveringsdygtig i pudsige tiltag,
som for eksempel »Tramexperience«.
En gammel sporvogn (vi har heldigvis
stadig sporvogne i Bruxelles) er blevet
omdannet til kørende restaurant. Hver
3. måned får en kendt kok til opgave
at kreere en tre-retters gourmetmenu
med dertilhørende vine, som så serveres
mens man kører rundt i byen. En charmerende og pudsig måde at se byen på. I
den gratis ende af tiltagene bliver en del
af den indre by, ved kanalen, omdannet
til »strand« i sommermånederne. Man
skal da ikke snydes for ferie og sommer,
bare fordi man har tomme lommer.
Hver fredag aften i sommermånederne
kan man lære byen at kende på rulleskøjter. Året rundt organiseres løb, der
afholdes stor og festlig nationaldag i juli
og bilfri søndag i september. Listen er
lang.
Det bedste tidspunkt på året for mig er
juli og august. I sommermånederne er
skolerne lukkede, de fleste er taget på
ferie, og kun de ægte bruxellois er tilbage – eller dem med tomme lommer.
Byen ånder en sjælden ro, trafikken er
halveret, folk slapper af, og der sænker sig en døsig sommerstemning over
byen.
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Juletræet fra Riga på Grand Place

Julemarkedet i december, som billederne er fra, starter lige i begyndelsen af
december med, at juletræet stilles op på
Grand Place. I 2014, i forbindelse med
det lettiske formandskab for EU, kom
træet fra de lettiske skove som gave fra
Letland. Efter mørkets frembrud lyses
den smukke gamle plads op i et lys- og
musikshow, der har nyt emne hvert år.
Et kæmpe område i bykernen er omdannet til julemarked med lækkerier fra
nær og fjern, gaveboder, skøjtebane, og
hvad man ellers sådan kan ønske sig.
Berømt som Paris, London eller Prag er
Bruxelles ikke, men den gør sig umage
med at være en god by at leve i året
rundt. Jeg synes, det lykkes helt godt.
God jul!
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Julelynkursus i EU
Carsten Lauridsen
Bruxelles

EU er et såkaldt mellemstatsligt samarbejde, dvs. et samarbejde mellem
suveræne stater. Det er ikke en føderal
stat som Tyskland, USA eller Brasilien.
Nogle ting, som f.eks. køb og salg af varer på det indre marked, er underlagt
fælles regler, som alle skal følge. Hvis
man vil have et fælles indre marked for
varer, må alle følge de samme regler. Ellers bliver det rent kaos.
For at forstå det grundlæggende i EU
må man først og fremmest forstå, hvordan samarbejdet fungerer. Der er tre
hovedaktører i EU: Kommissionen,
Ministerrådet og Europaparlamentet.
Lidt abstrakt og meget forenklet kan
man sige, at Kommissionen er administrationen og Ministerrådet og Europaparlamentet to parlamentariske kamre.
Det øverste organ i Kommissionen er
det såkaldt Kommissærkollegie. Her er
alle 28 kommissærer samlet. Kommissærerne er ikke direkte folkevalgte, men
dit lands kommissær er udpeget af din
regering og godkendt af Europaparlamentet. Kommissionen har til opgave
at foreslå lovgivning på europæisk plan.
Den kan enten foreslå det på eget initiativ eller på opfordring fra medlemslan-

dene. Inden Kommissionen forelægger
et forslag til lovgivning, foretager man
en såkaldt offentlig høring. Alle parter,
der på den ene eller anden måde kunne
være berørt af en lovgivning, får mulighed for at komme med kommentarer.
Det kan være borgere, forbrugerorganisationer, patientsammenslutninger,
miljøorganisationer, NGO’er*, virksomheder osv.
Kommissionen vedtager IKKE noget
selv og trækker ikke noget »ned over
hovedet« på borgerne. Den har til opgave at sikre, at vedtaget lovgivning
overholdes af alle og kan pålægge lande
at overholde gældende lovgivning.
Når kommissionen har forelagt et forslag til lovgivning, skal det behandles og
vedtages af både Europaparlament og
Ministerråd. Det sker sideløbende.
I Ministerrådet sidder dine ministre
fra dit medlemsland. Her behandles et
lovforslag i specielle arbejdsgrupper, der
kommer med ændringsforslag til det
oprindelige udkast. Arbejdsgrupperne
består af eksperter fra dit hjemland.
I Europaparlamentet sidder dine europaparlamentarikere (hvis du altså har
gjort din demokratiske pligt og været
ved stemmeurnen). Her behandles et
lovforslag i såkaldte udvalg, der kommer med ændringsforslag til det oprindelige udkast.
Som sidste led skal Europaparlament
og Ministerråd sammenholde deres æn-

dringsforslag og blive enig om den endelige lovgivning. Den skal så vedtages
af både Europaparlament og Ministerråd, inden det kan blive til europæisk
lovgivning, dvs. af dine europaparlamentarikere og dine ministre.
Man hører tit tale om et »demokratisk
underskud« i EU fra både politikere
og diverse samfundsdebattører. Det
skal de have lov til at sige, vi lever jo i
et demokrati. Kommissæren er udpeget
af DIN regering. Han eller hun skal
»eksamineres« af Europaparlamentet,
inden vedkommende kan udnævnes.
Det er sket, at en udpeget kommissær
er blevet afvist og sendt hjem af Europaparlamentet. I Ministerrådet sidder en minister fra DIN demokratisk
valgte regering. I Europaparlamentet
sidder DINE parlamentarikere, som du
har (eller burde have) været med til at
stemme på. Jeg vil overlade det til dig
selv at vurdere, om der er et »demokratisk underskud«. Jeg kan ikke se det.
*»Non-government organization« (ikke-statslig organisation)

Carsten Lauridsen er opvokset i Flensborg og har gået på Duborg-Skolen
(årgang 84). Han har læst cand.ling.
merc. i Aarhus og blev efter en periode i det private erhvervsliv ansat som
simultantolk ved Europakommissionen i Bruxelles. Han arbejder nu som
simultantolk for Europaparlamentet.
Carsten har levet en årrække i Latinamerika, Danmark og siden 1998 i
Bruxelles.

Baggrund: Colourbox.com

For mange mennesker er EU en ugennemskuelig størrelse. Der er måske
heller ikke så mange, der virkelig har
prøvet på at finde ud af, hvordan det
fungerer. Jeg indrømmer gerne, at det
kan virke lidt uoverskueligt, så lad mig
her prøve på at komme med den kortest
mulige forklaring.
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Besøg på Duborg-Skolen
Erik Jensen
Flensborg

I min tid som rektor for D-S boede vi
på skolen, lige som tidligere rektorer
havde gjort. Nu er boligen bygget om
til kontorer og sekretærerne sidder nu
i vores dagligstue, mens inspektorerne
holder til i det tidligere soveværelse.
Ombygningen er sket så nænsomt, at
man kan genskabe den smukke bolig,
der blev gennemrestaureret, da jeg fik
embedet i 1989.
Det har sin egen charme at bo på skolen. Det er en fordel, at man altid er
midt i det hele, hurtigt kan være hjemme, men ligeså hurtigt blive inddraget,
når nogen vil i kontakt med skolelederen eller skolen. Men ulempen var, at
skolelederens telefon var den direkte
forbindelse til skolen, når alle andre
var gået hjem. Mange forældre fra de
mindre skoler var vant til at kunne
ringe til deres skoleleder om stort og
småt, men med 800 elever var det ikke
muligt. Det har nok skuffet nogle forældre, når min kone ikke lige kunne
løbe over på skolen og finde deres
»pæne lyshårede« barn et eller andet
sted på de mange tusinde kvadratmeter og give en besked. I dag har
smartphones overtaget denne
hotline.
En lørdag formiddag
ringede telefonen.
En dansk stemme
spurgte, om vi
fortsat havde
tilbud på
strygejern.
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Jeg måtte bedrøve herren i røret med
den oplysning, at det var DuborgSkolen, der alene kunne tilbyde en studentereksamen og ikke Otto Duborg
– grænsebutikken ved Oksevejen. En
anden gang forhørte en dansker sig, om
ikke jeg kunne påtage mig at skaffe ham
et lod i Süddeutsche Klassenlotterie.
Med al respekt for service måtte jeg afvise ham.
Se, det var et par specielle kontakter
til verden omkring det hæderkronede
gymnasium, men her skal berettes om
de talrige besøg, skolen havde, mens jeg
var dens rektor. Antallet kom vel op på
nogle tusinde personer, mest skoleklasser og grupper fra Grænseforeningens
mange afdelinger, men også delegationer fra forskellige lande, ikke blot fra
Danmark.
Min forgænger Knud Fanø holdt meget af sådanne rundvisninger og nød at
vise sin skole frem og fortælle om dens
historie. Han var ikke blot historiker
af fag, men også en god fortæller, som
krydrede rundvisningerne med allehånde anekdoter.
Jeg fortsatte med denne opgave og fik af
Fanø ca. 3 A4-ark med de grundoplysninger, han havde, så var jeg udrustet og
kunne selv supplere.

Det gav god kontakt til mange mennesker.
De mange skoleklasser lignede hinanden – nogle var forberedte hjemmefra,
andre ikke, men det gjaldt om at få vakt
interessen, og hertil var især den prægtige festsal velegnet, for væggene byder
på megen historie. Mange yngre elever
tabte underkæben, når de så salen med
fuldt blus på, med inskriptioner på talerstolen og ved balkonen og med de
smukke blyindfattede ruder. Det er et
fuld forståeligt spørgsmål, der kom fra
en pige fra en 8. klasse fra Esbjerg. Hun
sagde blot: »Er det ikke en meget kristen skole?« Tydeligvis mindede salen
hende mest af alt om et kirkerum.
Her kom det gamle ord »hvis vægge
kunne tale« helt til sin ret. Men ved
andre lejligheder måtte vi på skolen lige
stoppe vores gæster, når de tillagde os
en missionsvirksomhed, som vi ikke
drev til daglig. Således måtte Anke Spoorendonk, der da var studievejleder, og
jeg dæmpe nogle danske erhvervsvejledere ned, der helt overdrevent roste os
til skyerne, at vi således dag ud og dag
ind forsvarede Dannebrog og det danske. Som sandt var, måtte vi sige, at vi
i hverdagen først og fremmest holdt
skole og mødte mindretallets unge og
gav dem faglig ballast.

Der kom også fint besøg. Den tidligere
formand for Grænseforeningen, Bent
A. Koch, spurgte, hvor lille en gruppe,
vi viste rundt. Fra én person og opefter
var svaret, og han kom så i en efterårsferie med den tidligere islandske præsident Vigdis Finnbogadottir ledsaget
af den islandske ambassadør. Det var
nogle hyggelige timer uforstyrret
af skolehverdagens uro og
højlydte stemmer, der
ellers fyldte skolegården.

Anderledes var Kansler Gerhard
Schröders besøg i 2003. Besøget kom
i stand, da han ville støtte den daværende Ministerpræsident Heide Simonis, der var midt i en svær valgkamp.
Skolen og mindretallet interesserede
ham vist mindre. Forud for besøget var
der en række møder med politiet, hvor
vi drøftede sikkerhed og planlagde en
rundvisning, men på selve dagen gik det
noget anderledes. Om morgenen stillede politiet med et par bombehunde, der
skulle kontrollere, at der ikke var skjult
sprængstof i festsalen. De to hunde virkede nu meget morsomme på det friskbonede gulv, hvor de som Bambi på isen
skøjtede rundt.
Kanslerens tidsplan blev ændret af sikkerhedsfolkene, der havde travlt med at
bugsere ham ind i festsalen, hvor han
skulle tale til en udvalgt flok fra 13. årgang. Det gjorde han udmærket, men
imens var hans PR-folk i gang uden for
salen, hvor de delte postkort med Kanslerens foto ud til alle elever og sagde, at
de skulle prøve at få Kanslerens autograf, når han forlod salen. Det blev et
cirkus uden lige. 75 pressefotografer
masede på for at komme på (undskyld)
’skudhold’, og samtidig trængte eleverne
frem for at redde sig den fine autograf.
En elev passerede mig undervejs og sagde triumferende, at nu havde han seks
autografer. Da jeg side om side med

Heide Simonis gik ned ad trappen fra
festsalen, spurgte hun pludselig: Har
jeg endnu begge sko på? Nuvel, vi fik
sagt farvel, og jeg ilede til lærerværelset
for at sunde mig og styrke mig med en
kop stærk kaffe.
I samme forår fik vi et par måneder
senere kongeligt besøg, idet HKH

Prins Joachim til Danmark kom på et
uofficielt besøg. Han var ledsaget af sin
adjudant og en enkelt tysk politibetjent.
Vi havde et lille arrangement i festsalen
og bagefter en rolig og hyggelig rundgang på skolen. Han nød de afslappede
former, og vi glædede os over den interesse, han lagde for dagen.

Gæstfrihed har altid været karakteristisk for skolen, for Duborg-Skolen
var entydigt flagskibet. Kendt af
mange i Danmark. Både den gamle
bygning og nybygningen er arkitektonisk spændende og selvfølgelig også
skolens historie. Den spejler et bevæget århundredes mindretalsliv. Når
gæster nordfra får en forklaring på,
hvorfor der pludselig ligger en dansk
skole syd for den grænse, de just har
passeret ved Kruså, så får de pludselig øjnene op for, at der er mere at
komme efter i Grænselandet end
billige tilbud fra grænsekioskerne.

Foto: Morten Ranners · Baggrund: Sven Mikolajewicz

Det hændte også, at de besøgende
kunne bidrage. Jeg mindes en gruppe
gamle elever fra de såkaldte fortsætterklasser, der efter krigens slutning fik
mulighed for at færdiggøre skolegangen, deraf navnet. De besøgte DuborgSkolen i efteråret 1989 som 40 års jubilarer med Elva Thorup Nielsen som
deres kontaktperson. De berettede om
en morgensang engang i 1947, hvor
den daværende rektor Henry Jensen
spurgte de forsamlede elever, om de
kunne se, at der var noget forandret i
salen. Alle kiggede, men måtte have
hans hjælp til afklaringen. Han gjorde
dem opmærksom på, at det sørgeflor,
der gennem krigens år og altså frem til
den givne dato havde smykket det danske flag i salens ene hjørne, nu var taget
væk. Alle huskede de, hvorledes rektor
ved morgensang meddelte, når nogle af
skolens tidligere elever var faldet eller
meldt savnet på en af krigens mange
fronter. Elevtallet var nede på et antal
af omkring 300-350 elever, og der var
kontakter, familiære og venskabelige på
kryds og tværs, så det har været tungt at
få disse meddelelser.

Det er også i 2015 en
god fortælling, der skal
gives videre.
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Bageri fra museets gemmer
Gudrun Lemke
Jardelund

Jeg har udvalgt nogle opskrifter, som jeg har afprøvet flere gange. Jeg skriver det, som det
står i opskriften, med den gamle stavemåde. »Pfund« er pund, som svarer til 500 gram.
»Pgl.« er forkortelsen for en pægl og svarer til ca. ¼ l.

Søsterkage fra Farum
Tilbehør: 1 ½ Pfund mel, ¾ Pfund
smør, 15 æg, rosiner, cardamomm,
citron, ¼ Pfund sukker, ½ pgl.
mælk, en spsk. gær.
Smør smeltes og resten helles i, rør
alt sammen. Kom i en kranseform
og bages langsom med ca. 180
grader.

Hilsen og god fornøjelse
Gudrun Lemke

Kokosmakroner
Tilbehør: 6 stifpiskede æggehvider blandes med
250 g melis, 250 g kokosmel og 25 g hvedemel.

De er også gode!

Smager godt og holder længe. Der er til to kager.

Fine species
Tilbehør: ½ Pfund stiftete mandler, ½ Pfund
sukker, ½ Pfund mel, æltes sammen, rulles i en
pølse og køles lidt, skæres tynd, bages lysbrune.

Fotos: Marike Hoop

De smager meget godt!

Honningkage
Tilbehør: ¼ kg honning , ¼ kg sukker, ½ kg
mel, 2 æg, 1 ½ teskf. natron, ½ pgl. vand, 1
teskf. kanel, 1 teskf. ingefer, 1 teskf. nelliker.
Man kan godt forbedre dejen med hakkede
mandler og putte glasur på.
Bages på en plade. Skæres i små stykker,
holder godt og smager fint.
Når man tager opskriften dobbelt, bliver
dejen lidt mere blød, og den passer godt i
mængden til en bradepande i bageovnen.
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Professor i nisseologi
Bodil Meyer
Vanderup

Alt, hvad professoren har fundet frem
til omkring nisser, har han skrevet ned
i bogen »Nisser til hverdag og fest«*.
Her kan man læse alt om nisser (og
deres værste fjender - troldene). Spændende læsning for både børn og voksne!

Fotos: Carina Lubbe

Jeg har af og til været ude i nogle børnehaver, i børnegrupper, men også til
forældreaftener som Nis Julius Nissen,
professor i nisseologi, der higer og søger i gamle bøger, går på opdagelse og
undersøger ting og har samlet viden om
nisser. Han har rejst land og rige rundt
for at finde nisser - finde spor af nisser
- finde ud af, hvordan de lever, hvordan
de bor, hvad de går og laver. Han har
talt med mange mennesker, der har haft
nisser boende på deres loft og i deres
lade, og de har haft mange forskellige
oplevelser med dem. Han har talt med
mennesker i mange forskellige lande,
men det var hovedsaglig i Danmark,
Norge og Sverige, han fandt spor af
nisser. Ja, også i Sydslesvig, men lige så
snart han kom til Holsten, fandt han
ingen spor af nisser. Der var der så et
hav af Gartenzwerge og Mainzelmänn
chen, men det er noget helt andet.

Forældre og børn kan få mange hyggelige timer sammen med bogen (den
findes både i en dansk og tysk udgave)
her i decembermåned. Mennesker får
jo normalt ikke nisser at se, men Astrid
Lindgren har set den og lavet en dejlig
børnebog om ham »Nissen«. Bøgerne
kan lånes på bibliotekerne.
Sammen med Professor Nis Julius Nissen ønsker jeg jer allesammen en rigtig
hyggelig decembermåned med masser
af tid til at fortælle eller læse nissehistorier for jeres børn, tid til at hygge jer
sammen, snakke sammen - tid og lyst
til at holde fast i alle de gode danske juletraditioner. Og en rigtig god jul.

* af Rien Poortvliet og Wil Huygen

museum
Christian Lassens Minde
Christian Lassen var i en lang årrække fremtrædende medlem af SSF og gjorde et stort arbejde for det danske
mindretal.
Han testamenterede sin landbrugsejendom på 80 ha i Jarlund/Jardelund til Fælleslandboforeningen i Sydslesvig på den betingelse, at der skulle indrettes og drives et museum. Desuden blev Christian Lassens Mindefond til
fordel for det danske virke i Sydslesvig oprettet efter hans død.
Christian Lassens Mindemuseum er beliggende på adressen Kupfermühlenweg 4 i Jardelund og er åbent hver
torsdag fra 9-12 eller efter aftale med Landboforeningen på telefon +49 (0) 461 14408 600.
Museet er meget smukt lavet og indeholder en fascinerende historie. Et besøg kan virkelig anbefales, både for
den enkelte og for foreninger.

43

Dansk Sekretariat for Flensborg Amt
Norderstr. 74
24939 Flensborg
Tlf. +49 (0)461 144 08 -155 / -156
flamt@syfo.de
www.syfo.de

