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Du fattige spurv, flyv ned fra tag
med duen til julegilde!
Det gjorde den i det mindste sidste vinter hos vores fotograf, og vi kan derfor glæde os over de flotte fuglefotografier på forsiden og i hæftet. Passende dertil er der råd fra en naturvejleder om fodring af fugle.
Det er dejligt igen i år at kunne sende et flot og indholdsrigt julehæfte ud til jer læsere. Hæftet bliver læst på begge sider af
grænsen og er dermed med til at holde forbindelsen Sydslesvig og Danmark imellem. At denne forbindelse har haft og stadigvæk har stor betydning vidner artiklerne i forbindelse med feriebørns-jubilæet om. Artiklerne om turen til det tyske mindretal
i Slesien i Polen har også med venskabet mellem Danmark og Sydslesvig at gøre, for det er det bærende element, når SSF
Flensborg Amt er på tur med Grænseforeningen Kreds 20. Hver gang oplever vi, at det også har stor betydning for de mindretal, som vi besøger, at vi viser dem vores interesse. Deres situation er ud fra vores perspektiv fortvivlende, men deres sammenhold og energi er stor. Vi vil gerne dele nogle af vores oplevelser med jer.
Fra Danmark har vi lidt om byen Kolding, som er målet for amtets juletur. Desuden har vi en artikel med om en noget anderledes jul – nemlig juleaften på Den Blå Oase i Aabenraa, der giver mange ensomme og udsatte en hyggelig jul i godt selskab.
Det kreative er dog hellere ikke glemt i år. Læs om en kreativ og for vores tid usædvanlig uddannelse på en modelbestillingssystue og om Aktivitetshusets juleaktiviteter. Vi har været så heldige, at strikkedesigner Rebekka Drewes har designet noget
julestrik til julehæftet, og der er vanen tro lidt opskrifter og andet at sysle med.
Helt i julehæftets ånd siger vi tak for trofastheden og venskabet igennem året og ønsker alle medlemmer, venner og samarbejdspartnere en glædelig jul og et godt nytår 2019.
Med venlig hilsen
Marike Hoop
Konsulent for Flensborg Amt
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Julehilsen
Karsten Weber
Formand SSF Flensborg Amt

Sidste jul var der ud over juleturen til
Odense mere julestemning på programmet. Flensborg Amt stod den
7. december 2017 for første gang for
børnejulekoncerten i samarbejde med
Sønderjyllands Symfoniorkester. Arrangementet fandt sted i Hanved og
blev bakket godt op af skolerne og af
publikum. Det blev en festlig aften for
alle med mange syngende nissebørn. Et
billede kan ses på side 2.
I samarbejde med Grænseforeningen
arrangerede vi i april en tur til Polen.
54 deltagere, hvoraf halvdelen kom fra
Sydslesvig, havde en hyggelig og interessant tur. I kan læse meget mere om
turen i julehæftet.
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Friluftsmødet 2018 lokkede i år igen
mange gæster op på årsmødepladsen,
også selvom der var håndbold i Campushallen. Vores gæster i år var Danmarks
statsminister Lars Lykke Rasmussen
og Slesvig-Holstens ministerpræsident
Daniel Günther, så vi havde fornemt
besøg. Nyt i år var en fodboldturnering
mellem foreningerne. Forskerholdet fra
Centralbiblioteket løb med den store
pokal. Da de andre hold gerne vil have
revanche, bliver turneringen gentaget
til et af de kommende årsmøder. Hele
programmet var alsidigt og der var noget for alle aldre.
I henhold til sprogdebatten vil jeg lige
nævne, at familiesprogkurserne, som
Flensborg Amt startede som pilotprojekt i 2015 i samarbejde med Skoleforeningen og Voksenundervisningen,
fortsat er en stor succes. I år har vi gennemført 4 kurser med i alt 330 deltage-

re. Glæden ved at lære og tale dansk er
her det bærende element, og sådan bør
det være. Der vises af de nye forældre en
stor vilje til at yde en indsats for at blive
en del af det danske mindretal, og vi er
glade for i SSF-regi at kunne hjælpe
dem på vej.
Allerede nu vil jeg gerne gøre opmærksom på, at vi i samarbejde med SSF
Flensborg By vil invitere til Grønkålsbuffet i Ambiente i Flensborg den 8.
februar 2019. Vi glæder os til en god
aften.
Jeg ønsker vores medlemmer, venner og
samarbejdspartnere en dejlig jul og et
godt nytår, jeg håber mange af os mødes næste år.

Baggrundsdekoration: Colourbox.com

Året er gået, og det igen så hurtigt. Efter
denne sommer med masser af sol har vi
alle fortjent lidt afkøling og en dejlig juletid.

Hilsen fra SSW
Svend Wippich
Formand for SSW Slesvig-Flensborg Amt

Det indeværende år 2018 var atter præget af valgkamp. Kredsdagsvalget og
kommunerådsvalgene stod på dagsordenen siden årsskiftet og frem til selve
valgdagen, søndag den 6. maj. Og der
skal herfra lyde en stor tak for indsatsen til alle dem, der har været involveret
i det kæmpearbejde, der skal til for at
kunne mestre en sådan valgkamp. Det
gælder i første omgang selvfølgelig kandida-terne, der har været villige til at
stille op rundt omkring i kommunerne
og til kredsdagen. Men det gælder så
sandeligt også vores »backoffice« bestående af SSF’s sekretariater såvel som
vores helt egen amtssekretær. Og ikke
mindst gælder takken de mange frivillige hjælpere rundt omkring i distrikterne. Uden jer alle ville vi ikke kunne
have klaret skærene.

med efter amtsgeneralforsamlingen
året forinden. Således flyttede vores anden næstforkvinde Sybilla Lena Nitsch
fra amtet og kunne derfor desværre ikke
fortsætte sit arbejde i Slesvig-Flensborg
Amt. Anja Budach (Hanved) og JanChristian Schlüter (Hollingsted) valgte
af personlige grunde at stoppe deres
hverv som bisiddere allerede inden udgangen af valgperioden. Mange tak til
jer tre for jeres medvirken i amtsstyrelsen.
Og ligeledes mange tak til vores nyvalgte medlem af amtsstyrelsen: Björn Fosket. Björn er medlem i Kappel distrikt
og tilmed medlem af SSW-U’s landsstyrelse. Vi er utrolig glade for at have
et så ungt og engageret menneske med
i vores amtsstyrelse, som således består
af seks medlemmer: Svend Wippich
(Harreslev, formand), Anke Schulz
(Harreslev, 1. næstforkvinde), Kirsten
Nielsen (Slesvig, 2. næstforkvinde &
budgetansvarlig), Christian Andresen
(Kappel, bisidder), Edgar Lork (Lyrskov, bisidder), Björn Fosket (SSWU, Kappel, bisidder). Som del af vores
årlige klausurmøde har vi syslet med
vores forretningsorden og vedtaget, at
vi fremover tilstræber, at amtsstyrelsen
skal bestå af netop ni bestyrelsesmedlemmer. Udover en nogenlunde ligelig
kønsfordeling ønsker vi også, at flere distrikter end hidtil bliver repræsenteret i
amtsstyrelsen. Efteråret har vi benyttet
til at besøge nogle af de lokale distrikter og stamborde. Det ser ud til, at det
politiske arbejde er kommet godt i gang
igen i løbet af andet halvår. Og selvom
man kan være godt utilfreds med politikken på forbundsplan eller for den
sags skyld rundt i Europa eller verdenen
over, så kan man godt fornemme optimisme og fornuft på lokal plan. Det vil
vi arbejde videre på.

Som resultet af de mange anstrengelser
bibeholdt vi vores seks mandater i kredsdagen – i sidste ende også takket være et
tillægsmandat. Vi opnåede enkelte fornemme resultater rundt omkring i amtet og stort set holdt vi skansen overalt.
Desværre mistede vi dog 11 mandater
ved ikke atter at kunne stille op i hele
syv kommuner i forhold til 2013. Det er
selvfølgelig ikke særlig tilfredsstillende,
og det er derfor et af emnerne, vi vil arbejde intensivt på de kommende år.

Den 24. maj afholdt vi vores årlige
amtsgeneralforsamling på Slesvighus.
Vi måtte atter engang realisere, at amtsstyrelsen kom i mål med færre bestyrelsesmedlemmer end vi havde startet

Fotos: Bodo Neumann

At arbejde på vores synlighed er i det
hele taget et stort emne indenfor amtsstyrelsen. Således har vi været initiativtager til nogle stamborde i amtet, hvor
vi har prøvet på at samle nabodistrikter
til et fællesmøde. Det blev taget godt
imod blandt andet i Skovlund og omegn – og ligeledes i Lyksborg, Munkbrarup-Ves samt Sdr. Brarup/Kappel.

I ønskes alle sammen en rigtig glædelige
jul og et godt og fredfyldt nytår.
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Hilsen fra SSF Flensborg By
Preben Kortnum Mogensen
Formand SSF Flensborg By

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
til venner i Danmark. Vi sender Jer alle
ønsket om en glædelig jul og et velsignet
nyt år 2019.

God læselyst med hæftet og endnu engang, når vi alle når så langt: En glædelig
jul.

Preben Kortnum Mogensen
Flensborg

Allehelgens Søndag den 3. november
1968 blev Ansgar Kirke indviet. Gaven
var kvit og frit en gave fra den nystiftede »A.P. Møller og hustru Chastine
McKinney-Møllers Fond til almene
Formaal«. Der går naturligvis en historie forud.
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Midt i august 1967 var pastor Martin
Nørgaard blevet noget irriteret over
nogle flere avisartikler om »Mindekirken« og ville have Dansk Kirke i
Udlandet til at bestemme sig for, hvad
den nye kirke i Flensborg Nord skulle
hedde. Hvis den var kommet til et hed-

de »Mindekirken« i stedet for Ansgar
Kirke, havde man siden da såvist skullet
forklare, hvad den »mindede« om.
I januar 1964 inviterede biskoppen København H. Fuglsang-Damgaard til et
møde for at oprette en komite med det

Baggrundsdekoration: Colourbox.com

Mindekirken

Flensborg Avis 14. september 1966 været nogen helt let opgave for hans ar-

Komiteen fik mange fremtrædende
medlemmer, deriblandt skibsreder
A.P. Møller. Martin Nørgaard var også
medlem af komiteen og i foråret 1965
erklærede A.P. Møller overfor ham at
være indstillet på at betale byggeriet.
Som dokumentation for behovet indsamlede man i maj 1965 underskrifter
fra alle SSF-distrikter etc.
Lige efter indvielsen og kort før jul
1968 gav Martin Nørgaard en kort
sammenfatning af vejen til egen kirke.
»Det største sogn syd for grænsen ønskede, som rimeligt var, en egen kirke.

Ansgar Kirke kom den til at hedde,
men den begyndte altså som »Mindekirken«.
Rejsegilde 7. december 1967

Man har samlet penge ind ......; alligevel
ville det ikke være lykkedes indenfor en
overskuelig tid ved egen kraft at bygge
kirken. Da kom den store mand i dansk
erhvervsliv, A.P. Møller, ind i billedet.
Han lod sig meget nøje informere om
det berettigede i menighedens ønske.
Og den dag kom, da han tilbød menigheden sin enestående gave, en kirke,
et menighedshus, en præstegård og en
organistbolig. Alt lige til skurebørste og
gulvklud er blevet givet.
Kirken er bygget med Notmark og
Ketting kirker som forbilleder. Således
ønskede A.P. Møller det. Det har ikke

I anledning af Ansgar Kirkes 50-års-jubilæum malede Benny Henriksen, Ulbjerg, på Ansgar
menigheds opfordring akvareller af alterpartiet samt kirke og menighedshus.

Foto: Lukas Wrobel

formål i 100-året at mindes 1864. Det
kunne ske ved »ved at rejse en mindekirke i Danmarks gamle grænseland,
Sydslesvig«. Han var også helt præcis
med hensyn til beliggenheden af denne
»Mindekirke«. Den skulle ligge i Flensborg Nord, hvor den store menighed
allerede længe havde ønsket sig en egen
kirke, og hvor man havde købt grunden
Åbenrågade 25 i 1962.

kitekter, professor Kay Fisker, arkitekt
Duelund Mortensen og arkitekt Høgsbro at give bygningerne en form, der
passer ind i vor tid. Alligevel må man
sige, at det er lykkedes, ikke mindst
hvad angår kirkens indre. Alle er betaget af kirkerummets redelige og fornemme præg«.
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Hvert år får gæsterne en gave og frit valg af et eller 2 stykker strik, som vi får doneret hertil. Her er
et billede af gavebordet for strik.

Jul på den Blå Oase
Hanne Reuss Kristesen
Aabenraa

Den Blå Oase – et perspektivgivende
værested for mennesker med omfattende problemstillinger, drevet af Blå Kors
Danmark.
Den Blå Oase ligger i Aabenraa tæt
ved stranden omgivet af grønne træer
og hyggelige huse samt boligkaréer.
Her er altid gratis kaffe på kanden og
tid til en snak. Der er også gratis morgenmad, rigtig god middagsmad til billige penge, og så er der hjælp til kontakt
med de offentlige systemer. Et centralt
omdrejningspunkt er fællesskabet med
andre, og om sommeren bliver gårdspladsen med bænke og borde brugt
flittigt.
Hvem kommer på stedet?
Hverdagen er fyldt med mennesker,
der kommer forbi og søger hjælp til en
række problemstillinger:
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• Der kommer måske en mand, der
er blevet smidt ud af sin kæreste og
ikke ved, hvor han skal sove næste
nat.
• Eller en kvinde, der gerne vil stoppe
med at drikke, men ikke ønsker at
få hjælp fra det kommunale tilbud.
• Det kan være kvinden, der synes,
hun løber panden mod en mur i de
offentlige systemer og gerne vil have
hjælp til at klage eller til at komme
videre i livet.
• Manden, der har mistet kontakten
med sine børn og ikke ved, hvordan
han skal gribe det an.
• Eller den unge mand, der er anklaget for vold og gerne vil have nogen
med i retten.

De ansatte

Der er mange, mange problemstillinger og kun fantasien sætter grænsen.

De mange frivillige har forskellige
opgaver. Nogle kommer hver uge og
udfører en opgave. Andre stiller deres
ekspertise til rådighed enkelte gange

Personalet på Oasen er tværfagligt, det
vil sige, de har forskellige uddannelser,
som sættes i spil og tilsammen udgør
de en stor ekspertise. Der er pædagoger, sundhedsuddannede og socialrådgivere, og alle har særlige kurser i psykiatriske forstyrrelser samt rusmidler
og deres virkning. Alle, som kommer,
bliver hjulpet så godt som muligt, og
sammen med en stor flok frivillige,
flere end 100, tages der hånd om den
enkelte. De mange frivillige gør, at vi
har endnu bredere ekspertise end summen af de ansatte.
Frivillige

eller til konkrete specielle opgaver. En
helt særlig flok af frivillige er dem, der
hjælper hvert eller hvert andet år til juleaften. De fleste i netop denne flok er
ikke en del af den daglige flok, og der er
kun få gengangere, men hvert år melder der sig mellem 10 og 20 personer
til at hjælpe til juleaften.
Juleaften

De frivillige, der melder sig, er mange
gange mennesker, der på en eller anden måde ikke skal være sammen med
dem, de plejer, og derfor er det også
en vanskelig aften for nogle af dem.
Nogle melder sig dog også, fordi de har
et overskud, de gerne vil dele ud af, og
sammen med to af de fastansatte står
de for at give gæsterne en minderig aften.
Vi får forskellige maddonationer, her er det Føtex
Aabenraa som har givet overskudsmad for årets DHL
løb. Vi bruger doneret mad i direkte madlavning og til
at dele ud til brugerne af huset.

Stort set hvert år arrangerer vi en kanotur for brugere. Det er en god måde at være sammen på og
en succesoplevelse for de fleste.

Der er mange forberedelser til juleaften. Vi sætter lister op for at få et
overblik over, hvor mange vi bliver. Der
købes gaver, der forberedes mad, der
pyntes op. Sidste jul var vi omkring 70
gæster. Nogle har meldt sig til på listen
og andre kommer bare, men til gengæld er der også nogle af dem, der har
meldt sig til, der udebliver, fordi det
hele bliver for psykisk svært.
En vigtig del af juleaften er at få en
julegave, og da antallet passer med tilmeldingslisten men ikke navnene, er
vi begyndt at give gaver, der passer til
alle. Vi bager og laver konfekt og hele
december er der småkager på bordene
til kaffen, der laves mad som til en hel
traditionel juleaften.
Selve juleaften
Først mødes vi til en kop stående kaffe
kl. 14, og derefter følges vi alle i Skt.
Nicolai kirke, hvor vi er en del af de
700 personer, der kommer til julegudstjeneste der. Vi skiller os tydeligt ud i
påklædning og fremtoning, men modtages som hædersgæster, og det er en
rigtig god oplevelse at sidde sammen
og synge de gamle julesange og lade julefreden falde over os. Så går vi hjem
og nyder sammen andesteg, flæskesteg,
brunede kartofler, sønderjysk hvidkål
og rødkål og alt, hvad man kan tænke
sig. Denne aften er der ingen smalle
steder. Til dessert får vi ris a la mande
med mandelgaver. Efterfølgende går vi

op på første sal, hvor et pyntet juletræ
venter os, og så danser vi om juletræet
og synger igen. Vi danser i flere kæder
udenpå hinanden, for de allerfleste
er med omkring træet. Vi ønsker at
holde en kristen jul, hvorfor juleevangeliet læses, og som symbol på, at Jesus var en gave til menneskers frelse,
deles der gaver ud, flere gaver til alle.
Så serveres konfekt og frugt til kaffen,
og nogle spiller spil, mens andre gerne
vil hjem, og alle, der ønsker det, bliver
kørt hjem. Hvert eneste år synes vi, at
denne jul var den allerbedste juleaften,
og alle gør, hvad de kan, for at bidrage
til den gode stemning.
Hvad kan du gøre?
Hvis du gerne vil gøre noget godt for
Den Blå Oase, er der flere muligheder:
• Du kan melde dig som frivillig.
• Du kan få en ansat til at komme og
holde et foredrag og dermed udbrede kendskabet til stedet. Der er meget, meget mere at fortælle om Den
Blå Oase end det, der står i denne
artikel.
• Du kan få Oasens kor til at synge
ved et foreningsstævne.
• Du kan bidrage økonomisk.
Alt modtages med tak

Fotos: Blå Kors Danmark · Baggrundsdekoration: Colourbox.com

Og juleaften er noget helt særligt på
Den Blå Oase. De gæster, der kommer
denne aften, er dem, der ikke holder
jule
aften sammen med familien, og
derfor er det ofte en smertefuld aften
for rigtig mange. Her kommer dog
også børn sammen med en forælder,
der ikke har ressourcer til at stille en
god juleaften an derhjemme, måske
pga. penge, ofte af både økonomiske og
psykiske grunde.
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Julemandens Hus
Det Gamle Borgerhus midt i gågaden
er ifølge døroverliggeren bygget i 1589
og opført i overensstemmelse med
den almindelige byggeskik i datidens
Kolding som gavlhus, dvs. bygget med
gavlen vendt mod gaden. I gavlen mod
haveanlægget sidder en kanonkugle
fra kampene om Kolding den 23. april
1849.

Huset blev foræret til Kolding Kommune, der i mange år benyttede det som
turistbureau. I dag fungerer det bl.a.
som udstillingslokale. Til jul kender lokale mest af alt Det Gamle Borgerhus
som »Julemandens Hus«, da han hver
december flytter ind i huset for at modtage ønsker fra artige børn i Kolding
Kommune.

Lidt om Koldinghus
Koldinghus er et af Danmarks vigtigste kongeslotte. Det har spillet en central rolle i mange
historiske begivenheder og har huset en række
af rigets kronede hoveder.
Pga. sin fremtrædende rolle i rigets historie måtte Koldinghus også ofte stå for skud. Under Christian 4.’s katastrofale deltagelse i 30-årskrigen
plyndrede hans egne lejesoldater slottet i 1627.
Slottet blev hærget igen, denne gang af svenskerne, under Torstenssonsfejden (1643–45),
og under Karl Gustav-krigene (1657–60) blev
slottet, som svenskerne havde besat, stormet af
polske hjælpetropper.
Hver gang blev Koldinghus hurtigt sat i stand
igen, men i 1808 fik slottet sit banesår. Det år
var der blevet indkvarteret spanske hjælpetropper, som Napoleon havde udsendt for at hjælpe
danskerne med en planlagt invasion af Sverige.
Tropperne blev anført af marskal Jean Baptiste
Bernadotte, der ironisk nok skulle blive konge af
Sverige nogle år senere.

Kolding Light Festival
Den 6.-8. december 2018 vil midtbyens
gader igen være fyldt op af lysinstallationer og lysende oplevelser, når Kolding
Light Festival 2018 lyser byen op. Du
kan opleve festivalen hver dag fra kl.
17-21, hvor også butikkerne i midtbyen
holder åbent frem til kl. 21.Så glæd dig
til juleshopping på en helt ny måde med
masser af visuelle oplevelser. Kolding
Light Festival er en lysfestival, der blev
afholdt for første gang i december 2013

i Kolding by. Festivallens idé er at give
de besøgende en ny og anderledes oplevelse af Kolding by ved anvendelse af
lys og lyd. Med spændende lyssætninger, videolys, interaktive installationer
og lyskunst vil byrummet udfolde sig
fra en helt ny side. Ønsket er desuden,
at festivallen vil kunne give inspiration
til besøgende, hvad enten det er byens
beboere, turister, kunstnere eller fagfolk.

Den 29. marts, mens marskalen holdt gilde,
gik der ild i slottet, og efter flere dages voldsom
brand var der kun en rygende ruin tilbage. Nogle
påstår, at de spanske tropper, for at få varmen i
det danske klima, fyrede for kraftigt op i kaminen. Andre mener, at branden var påsat; et forsøg på at myrde Bernadotte, der dog undslap via
en løngang. Først i 1890 gik genopbygningen for
alvor i gang under ledelse af museet, der endnu
i dag har til huse i det slot, der endelig i 1991
stod helt færdigt.
Kilde: Alt om Historie v/ Rasmus Kjærbye
Petersen

Heidi Kunst er født og opvokset i Sydslesvig og har gået på dansk skole i Læk/Agtrup. Hun har taget studentereksamen på Duborg-Skolen i 1990 og
siden taget en kandidatuddannelse i Nordisk Sprog og Litteratur på hhv. Aarhus og Syddansk Universitet. Derudover har hun en grafisk uddannelse og
har været selvstændig med eget bureau siden 2011. Til dagligt står hendes virksomhed for at lave månedlige kulturkalendere for både Kolding og Vejle
Kommune, magasiner som Sommer i Syddanmark og Jul i Syddanmark, samt andre mere generelle grafiske opgaver. Hun er bosat i Kolding, hvor hun bor
sammen med sine to sønner Willi og Anton Kunst.
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På tur til Slesien
Jørgen Dalgaard-Nielsen
Skanderborg

Hvordan er det mon at være et nationalt mindretal andre steder end i Sydslesvig og Sønderjylland?
Grænseforeningen arrangerede i foråret 2018 en tur til Niederschlesien,
nærmere bestemt til området omkring
Wroclaw og Opole, som nu ligger i
Polen. Indtil 1945 var området en del
af Tyskland og byerne hed Breslau og
Opeln.
Efter Anden Verdenskrig blev nationen Polen så at sige flyttet nogle hundrede kilometer mod vest, forstået på
den måde, at både øst- og vestgrænsen
blev flyttet. Umiddelbart lyder det jo
såre enkelt, men det gik ofte hårdt ud
over de mennesker, som boede i de områder, som nu pludselig kom til at ligge
på »den anden side« af grænsen. I øst
blev mange polakker tvangsflyttet af de
sovjetiske myndigheder, og i vest var det
mange tyske familier, som fik samme
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behandling af de polske myndigheder.
Der var dog nogle tyskere, som »fik lov«
at blive boende, men mange steder var
de på en slags tålt ophold; man havde
simpelthen brug for deres viden i genopbygningen efter krigen, og som regel
blev der lagt hindringer i vejen for, at de
kunne bevare deres tyske sprog og traditioner.
Efter afslutningen af den kolde krig i
begyndelsen af 1990'erne blev der lempet på disse restriktioner, således at
det igen blev tilladt at tænke og leve på
anden måde end den, flertallet tilhørte.
De tyske familier, som hele tiden havde
levet i Slesien, begyndte så småt at røre
på sig. Det var mit indtryk, at de ældste
generationer tænkte sig tilbage i tiden
og gerne ville anerkendes mere end de
er blevet gennem mange år, mens de
yngre nok følte sig mere som polakker med tyske rødder end som tyskere
med polsk statsborgerskab. De yngre

medlemmer af mindretallet afviser ikke
deres tyske baggrund, men de er realistiske og prøver at se fremad i stedet for
at begræde det, som var en gang. Det
tyske mindretal er fritaget for spærregrænsen til parlamentsvalg i Polen, og
mindretallet har en enkelt repræsentant
i Sejmen, det polske parlament.
Turen bød på mange oplevelser og indtryk; det er svært at få det hele med, så
dette bliver et udpluk:
En børnehave/skole
Vi blev modtaget med en opvisning
af børnenes formåen inden for musik,

sang og dans. De kunne deres lektie,
der var en disciplin, som leder tankerne
hen i retning af Sovjetunionen og som
vi nok ikke ser i danske skoler, men der
var samtidig plads til latter og livsglæde.
En god start på turens program.
Jahrhunderthalle

rund og er konstrueret i jernbeton, dengang et helt nyt og uprøvet materiale, i
hvert fald i de dimensioner som der her
er tale om. De største rum er udformet
som en kuppel med vinduer hele vejen
rundt, en fri spændvidde på 63 meter og
en højde på 42 meter, og den kan efter
sigende rumme op til 10.000 mennesker. Bombardementerne i Anden Verdenskrig gik hårdt ud over byen, men
Jahrhunderthalle blev stående, vel nok
fordi den var solidt bygget, men også
fordi de sovjetiske piloter kunne bruge
den som pejlemærke på grund af dens
størrelse. Bygningen blev optaget på
Unesco's Verdensarvsliste i 2006.
Stiftung Kreisau/Stiftelsen
europæisk forståelse

for

I slutningen af 1989 var der opbrud i
Europa, Berlinmuren faldt, og mange
sår fra Anden Verdenskrig blev brudt
op. Nogle steder endte det i kaos og
krig, andre steder rakte man hånden
ud og forsøgte at finde en forståelse for
hinanden. Det sidste skete i forholdet

mellem Polen og Tyskland, og det kom
blandt andet til udtryk ved oprettelsen
af Stiftung Kreisau. Det er en organisation, som afholder kurser, konferencer
og seminarer med det formål at nedbryde fordomme om andre folkeslag
samt skabe og vedligeholde kulturelle
kontakter på tværs af grænser. Stiftelsen har hjemsted på godset Kreisau,
hvor man i nyrenoverede bygninger har
mulighed for indkvartering og undervisning af mange mennesker. Desuden
er der både faste og skiftende udstillinger, som omhandler både stedets historie og store begivenheder i de sidste
hundrede år. Godset var i 1930'erne
ejet af familien Moltke og var dengang
hjemsted for en gruppe modstandere af
naziregimet. Gruppen arbejdede med
tanker om, hvordan et demokratisk
Tyskland kunne fungere i Europa efter krigen, men selv om gruppen ikke
udførte direkte sabotage mod regimet,
blev den optrevlet i 1944, og de fleste
af dens medlemmer blev henrettet. Det
er et særdeles spændende sted at besøge
eller prøv at søge »Kreisau« på nettet.
Friedenskirche Schweidnitz
Ved første øjekast tænker man, at dette
er da ikke en kirke. Den leder tanken
hen i retning af en stor, gammel lagerbygning i flere etager, opført i sort
bindingsværk med hvide murfelter.
Bygningen ligger i noget, der minder
om en park med store gamle træer.
Ved nærmere eftersyn viser det sig, at
parken er en kirkegård; der er mange
gravsteder, som dog ikke ser ud til at
være blevet passet gennem lang tid. En
ikke særlig iøjnefaldende dør fører ind i
bygningen, og derinde åbenbarer sig et
imponerende rum, som kan tage pusten
fra de fleste. Det viser sig, at det er en
kirke med en overdådig udsmykning,
med plads til flere hundrede mennesker
og med en ejendommelig historie. Efter

afslutningen af 30-års krigen i 1648,
som langt hen ad vejen var en religionskrig mellem katolikker og protestanter,
var en stor del af det område, som nu
er Polen, kommet under den katolske

kirkes indflydelse. Det blev dog allernådigst tilladt for protestanterne at opføre
nogle få såkaldte fredskirker, hvoraf den
ene ligger i Schweidnitz. Der var dog
betingelser tilknyttet byggeriet: Kirken
måtte ikke ligge inden for bymuren, der
måtte kun anvendes træ, halm og ler ved
byggeriet, og det måtte ikke tage længere tid end et år at bygge kirken. Men de
kunne godt bygge i gamle dage: kirken
stod færdig efter 11 måneder, og den
står der stadig. Også denne bygning er
med på Unesco's Verdensarvsliste.
Ud over disse oplevelser bød turen naturligvis på det, som hører til et vellykket arrangement: gode fortællinger og
baggrundsorientering på busturen, en
god tolkning, morgensang og indlagt
sangaften, fin forplejning og gode rejsefæller.

Fotos: Gudrun Lemke og Marike Hoop

Indviet i 1913 som udstillings-, kongres- og koncertbygning og nok også
som et monument over den tids tyske
formåen inden for arkitektur og ingeniørkunst. Hovedbygningen er cirkel-
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Fotos: Gudrun Lemke og Marike Hoop
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Renata Zajaczkowska
Annegret Jöhnk
Langballe

Det er i reglen mennesker, der gør det
største indtryk på mig, når jeg er ude
at rejse. Sådan var det også på en rejse
til Polen i april 2018, arrangeret i fællesskab af SSF og Grænseforeningen.
Rejsens mål var at møde det tyske mindretal i Polen.

var alt forandret! Renata fortæller om
alt det, dette indebar for hendes liv. For
eksempel hvor hårdt det var, at det var
forbudt for tyskerne at tale deres eget
modersmål tysk, og at de hurtigt måtte lære det for dem meget fremmede
sprog, som polsk jo var, ved egen hjælp.

Allerede første dag var vi inviteret til
»Deutsche Sozial-Kulturelle Gesellschaft (DSKG)« i Wroclaw (Breslau),
som er en organisation for tyskere boende i Wroclaw og omegn – altså det
tyske mindretal. Og her mødte vi Renata Zajaczkowska!

Hun beretter om en stor usikkerhed,
som tyskere boende i polske omgivelser
følte efter krigen, og om de repressalier,
de var udsat for. Alligevel formede livet
sig efterhånden mere og mere normalt
for dem i det nu polsk-prægede land.
Mange giftermål blev indgået med polakker, men mange tyske familier flyttede til Tyskland, da det blev muligt.
Det førte til, at antallet af mennesker,
der hørte til det tyske mindretal, blev
mindre, hvilket igen medførte, at den
tyske skole, som det var lykkedes at oprette efter 1956/57, måtte lukke, og udgivelsen af den tysksprogede avis måtte
indstilles.

Renata er en ældre dame på 87 år, der
har været i bestyrelsen af DSKG siden
1990 og nu formand i otte år. Hun fortæller roligt og klart om sit liv, der har
været præget af politiske omvæltninger.
Et liv i Niederschlesien, hvor hun oplevede en helt almindelig tysk hverdag i
sin barndom, dengang da området var
en del af Tyskland før Anden Verdenskrig. Efter krigen i 1945 kom Niederschlesien til at høre til Polen, og dermed
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Til trods for sin hårde skæbne virker
Renata rolig og afklaret på mig. Hun er

hverken bitter eller uforsonlig. Tværtimod skildrer hun sit nuværende liv og
virke i Polen meget positivt og fortæller
om samlivet med den polske befolkning
uden fordomme. Hun har formået at
vende alle de grumme oplevelser, hun
har været udsat for, til noget godt. Det
er dog med stor bekymring, hun fortæller om et truende brev, som DSKG
har modtaget for ikke ret længe siden. I
brevet bliver det tyske mindretal i hadefulde vendinger opfordret til at forlade
Polen, da tyskere ikke har hjemme dér.
Det hører med til billedet af mindretallet i 2018, at 87-årige Renata på grund
af sine erfaringer gennem sit omskiftelige liv viser sig meget bekymret over brevet, mens yngre medlemmer af mindretallet nærmest slår det hen og siger, at
det er en sag, som politiet må tage sig af.
Som udtryk for, hvor forsonet Renata
er med sin skæbne som tysker i Polen,
læser hun et digt højt, som er skrevet af
hendes veninde Eva Maria Jacubek.

Eva Maria Jakubek
Zwei Dimensionen
Ich lebe in zwei Dimensione
n
Der Sprache:
Die eine – ver traut,
in die Wiege gelegt,
die andere – erkämpft
im Zwange des Alltags.
Die eine – geliebt –
Die andere – verhasst …
Solange ich sie nicht kannte.
Dann stieß sie mir auf die Tü
r
Zu der anderen Welt,
die ich staunend betrat …
wie anders die Sitten,
die Kunst, die Kultur,
die Geschichte –
Wer bin ich,
sie zu verachten?
Ihre Helden und Mythen,
die Traditionen –
nun schon ver traut
im Fliehen der Jahre.
Ich lebe in zwei Dimensione
n–
Nicht nur der Sprache:
Hin und her schwebe ich
auf unsichtbarem Steg –
zuhause jetzt
hier und dort.

Dette digt udtrykker i høj grad den
forsonede indstilling til samlivet med
polakkerne, som også Renata har fundet frem til, - hvordan hun efterhånden
har lært at føle sig hjemme i to kulturer.
Og det var på grund af denne holdning,
Renata Zajaczkowska gjorde så stort et
indtryk på mig!

Breslau – byen med de 100 broer!
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Dværgene i Breslau
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Marike Hoop
Bollingsted

Uni-dværgen
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Bogtrykkerdværg

terende en del af befolkningen. Med
tiden er dværgene blevet noget, der især
bruges af turistbranchen, men oprindelsen er anderledes alvorlig. I 1981
havde det kommunistiske styre i Polen
erklæret krigstilstand i Polen. I Breslau
og i nogle andre byer opstod en form
for kunstnerisk modstand. Protestorganisationen hed Orange Alternativet

Ved bredden af Oder sidder vaskedværgen og vasker tøj

Fotos: Gudrun Lemke

Da vi først var blevet gjort opmærksomme på dem af vores guide Renata,
var de overalt i byen, dværgene. Ingen
»Gartenzwerge« eller julenisser, men
små dværge af bronze i færd med at
gøre lidt grin med de forbipasserende,
illustrerende et erhverv eller repræsen-

og dværge spillede en afgørende rolle i
de happenings, som fandt sted. Renata
fortalte, at kunne man ikke få lov til en
antikommunistisk demonstration, kunne man få lov til et dværgeoptog med
bannere, der opfordrede dværgene til
at forsamle sig og yde modstand. Man
kunne også blande sig med en dværgehue på hovedet ved forskellige offent-

Den blinde dværg har fået en ny stav

lige og officielle begivenheder. Det var
en fredelig protest, hvor man tegnede
orange symboler og det polske frihedstegn på bygninger. Blev disse overmalet
af myndighederne, malede det Orange
Alternativet dværge ovenpå denne dækfarve. Efter systemskiftet kom dværgene først igen i 2001, hvor et forlag til
minde om denne protest gav byen en
dværgestatue. Der er nu omtrent 100
dværge i byen, og der kommer flere til,
bestilt og sat op af bl.a. private, butiks
ejere, firmaer og foreninger. Vi kunne
tydeligt høre på vores guide, at befolkningen er meget stolt af disse dværge og
af symbolikken, der ligger bagved dem.
Således havde hun selv været med til at
indsamle midler til en ny blindestav til
en blind dværg, som havde fået fjernet
sin.
Dværge i færd med
at hejse noget op på en vinduessims

Turistbutikken bugner af dværge

17

Folkeraadet… hvad er nu det for noget?
Rostgaard Nissen/von Winterfeld

Fotografi fra 1944 fra den store sal på Flensborghus, hvor Dansk Spejderkorps Sydslesvig fejrede deres 25 års jubilæum. Det var et eksempel på, at
de danske foreninger i Sydslesvig fungerede under krigen.

Folkeraadet… hvad er nu det for noget?
Mogens Rostgaard Nissen, leder af Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
og Björn von Winterfeld, cand.mag. i historie

I dag er der formentlig ikke ret mange,
der ved, hvad Folkeraadet var, eller hvad
det foretog sig. Rådet er for længst gledet over i glemslens mørke, men det
havde stor betydning for det danske
mindretal i en meget vanskelig periode.
Det blev etableret i slutningen af 1938,
hvor det trak op til krig, og nedlagt kort
efter den tyske kapitulation i 1945.
Folkeraadet er især interessant, fordi
det er første og hidtil eneste gang, at
der har været et organ, som havde myndighed til at træffe beslutninger på hele
mindretallets vegne. Det kan opfattes som en slags »mindretalsregering«,
hvor medlemmerne var udpeget af de
forskellige foreninger. Alene det, at man
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kunne enes om at oprette et råd med så
vidtgående beføjelser, viser, at mindretallet var under hårdt pres under det
nazistiske regime, og at der var behov
for et udvalg, der hurtigt kunne træffe
vigtige beslutninger. Hidtil havde Den
slesvigske Forenings tilsynsråd fungeret
som et koordinerende udvalg, men i de
øvrige foreninger var der stigende utilfredshed med, at det var i tilsynsrådet,
at beslutningerne blev truffet. Der var
også kritik af, at Flensborg Avis’ chefredaktør, Ernst Christiansen, optrådte
som »mindretallets diktator« − som
det blev udtrykt − og derfor var mange
interesseret i, at det nye Folkeraad blev
etableret. Fra starten var der enighed
om, at rådet skulle bestå af 15 medlem-

mer, hvoraf hele ni repræsenterede Den
slesvigske Forening, mens to var fra
Skoleforeningen, to fra Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger og to fra menighederne. Men allerede på det første
møde var der enighed om, at der også
skulle være en repræsentant fra pressen
og en fra byrådsgruppen i Flensborg.
Derfor bestod Folkeraadet af 17 medlemmer, der alle var mænd. Ernst Christiansen kom med som pressens repræsentant, men han insisterede på ikke at
blive valgt til formand. I stedet blev han
næstformand, og formanden for Skoleforeningen, Cornelius Hansen, blev rådets formand, mens generalsekretæren
i Den slesvigske Forening blev rådets
sekretær.

Fotos: Arkivet ved Dansk Centralbibliotekt for Sydslesvig · Baggrund: Colourbox.com

Protokollerne viser, at medlemmerne
af Folkeraadet normalt mødtes et par
gange om måneden, men de var meget
bevidste om ikke at skrive for meget i
referaterne, for der var bekymring for, at
protokollerne kunne blive taget af de nazistiske myndigheder. Der blev løbende
truffet beslutninger om de daglige forhold inden for mindretallet, herunder
især hvordan man sikrede kontakten
og hjælpen til de dansksindede soldater, der var indkaldt til krigstjeneste.
Sammen med månedsberetningerne får
man et klart indtryk af, hvad der skete i
løbet af krigen, og hvordan mindretallet
klarede sig gennem de vanskelige år.
Folkerådet måtte også træffe nogle vigtige politiske beslutninger på mindretallets vegne. Forholdet til Danmark
gav sig selv, idet man følte sig som en
del af det danske folk og opfattede
Danmark som moderlandet. Forholdet
til Tyskland var mere kildent, idet de
fleste inden for mindretallet var tyske
statsborgere. Mindretalsledelsen havde
forhandlet sig tilrette med, at de dansksindede sydslesvigere slap for mange
ting, som andre tyske statsborgere var
tvunget til under det nazistiske regime.
De unge var for eksempel fritaget fra at
være medlemmer af Hitlerjugend eller
Bund deuscher Mädel, mens de voksne
slap for at være medlemmer af de nazistiske fagforeninger. Men man kunne
ikke undgå, at de unge mænd blev indkaldt til krigstjeneste, og derfor deltog
op mod 1.000 sydslesvigere i krigen på
tysk side. For medlemmerne af Folkeraadet var det vigtigt, at mindretallet
var loyalt over for Tyskland, da man
ellers frygtede at blive ramt af hårde
sanktioner, og i værste fald blive smidt
ud af Sydslesvig. Ud fra princippet
»Gør din pligt, kræv din ret« krævede
Folkeraadet, at de unge dansksindede
mænd udførte den tunge pligt som tysk
soldat, ligesom mindretallet loyalt samarbejdede med de lokale og regionale
myndigheder. Det var der ingen større
diskussion af, for det kunne ikke være
anderledes.
Da krigen var vendt og Tyskland i stigende grad så ud til at ville tabe krigen,
blev mindretallets loyalitet over for den

Portræt malet af Harald Slott-Møller i 1921 af Flensborg Avis’ chefredaktør, Ernst Christiansen,
der af nogle blev omtalt som »mindretallets diktator«. Det hænger i Klubværelset på Flensborghus.

tyske stat taget op igen. Umiddelbart
inden det tyske nederlag ved Stalingrad blev der afholdt et vigtigt møde
den 1. februar 1943, hvor rådsmedlemmerne mindede hinanden om, hvorfor
man ved krigens begyndelse var blevet
»enige om at bevare en strengt loyal
holdning under de kommende begiveheder«, ligesom der efter fire år ikke var
sket noget, »der kan tydes som et brud
på denne af vor folkegruppe indtagne
linje.« Derfor havde mindretallet »et
ufravigeligt krav på at kunne virke frit
og uhindret for dansk folkelivs udfoldelse i gammelt dansk land.« Der var
tydeligvis behov for at understrege, at
mindretallet havde været fuldt loyalt
over for Tyskland, især bevist ved at
mange unge dansksindede mænd havde
mistet livet i krigen. På et møde den 14.
september 1944 slog man på de samme
strenge, men det var tydeligt at rådmed-

lemmerne vejrede morgenluft. Krigen
forventedes snart overstået, og det er
noteret, at »vi kan da med tilfredsstillelse konstatere, at vort nationale arbejde
– i kirke og skole, i foreningslivet, pressen osv. – i hovedsagen er ført videre.«
Det virker, som om der var en forventning om et dansk boom i Sydslesvig,
når Tyskland kapitulerede.
To dage efter kapitulationen − den 7.
maj 1945 − var man hurtigt ude med
at stille krav til fremtiden. Formanden,
I.C. Møller, åbnede mødet med at udtale; »Nu er timen kommet, hvor vi
skal kræve vor ret.« Det var nu tid til
at kræve sin ret til at komme tilbage til
Danmark.
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Håndledsvarmere juletræ
Rebekka Drewes
Bad Waldsee

Størrelse

Længde: 18 cm
Omfang: 18 cm
Den drejede rib er meget elastisk og passer til håndomfang på 24 cm.

Juleidé

Materialer

50 g Drops Babyalpaca Silk i grøn
24 glasperler i forskellige farver, mellem 4 - 6 mm
Et sæt strømpepinde nr. 3
Nål til at tråde perler med
Lidt guldtråd

Strikkefasthed

I drejet rib (1r ilb, 1vr): 39 masker og 36 omgange 10 cm x 10 cm
Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med mindre eller større pinde
Forklaring på afkortelser se diagram.

Tråd 12 perler på dit garn med hjælp af en nål, to af en farve efter hinanden.
Slå 48m op (12 på hver pind), saml dem og strik 14 omgange rundt i drejet rib.
Begynd at strikke fra diagrammet på pind 1 og 2 og fortsæt med drejet rib på pind 3 og 4 og fortsæt på alle omgange, undtagen der er
specificeret andet.
Omgang 20 af diagrammet: strik efter diagram, strik 1x (1r ilb, 1vr), luk 6 masker af, strik 8x (1r ilb, 1vr) (42 masker på pindene).
Omgang 21 af diagrammet: strik efter diagram, strik 1x (1r ilb, 1vr), slå 10 masker op, strik 8x (1r ilb, 1vr) (52 masker på pindene).
Omgang 34 af diagrammet: strik efter diagram, strik 2x (1r ilb, 1vr), 3 r sm, 1 vr, strik 9x (1r ilb, 1vr) (2 masker øget) (50 masker på pindene).
Omgang 36 af diagrammet: strik efter diagram, strik 1x (1r ilb, 1vr), 3 r sm, 1 vr, strik 9x (1r ilb, 1vr) (48 masker på pindene).
Efter diagrammet er strikket, strik 16 omgange eller til den ønskede længde i drejet rib igen.
Luk af med en elastisk aflukning og hæft ender. Damp arbejdet. Broder med guldtråd en stjerne på toppen af træet.
Strik en håndsledsvarmer magen til den første, bortset fra følgende omgange:
Omgang 20 af diagrammet: strik efter diagram, strik 8x (1r ilb, 1vr), luk 6 masker af, strik 1x (1r ilb, 1vr) (42 masker på pindene).
Omgang 21 af diagrammet: strik efter diagram, strik 8x (1r ilb, 1vr), slå 10 masker op, strik 1x (1r ilb, 1vr) (2 masker udtaget) (52 masker
på pindene).
Omgang 34 af diagrammet: strik efter diagram, strik 9x (1r ilb, 1vr), 1 vr, 1 l, 2 r sm, 1 lmo, strik 2x (1r ilb, 1vr) (50 masker på pindene).
Omgang 36 af diagrammet: strik efter diagram, strik 9x (1r ilb, 1vr), 1 vr, 1 l, 2 r sm, 1 lmo, strik 1x (1r ilb, 1vr) (48 masker på pindene).
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Du kan finde hende her:
bekka-drewes
På Ravelry: ravelry.com/designers/re
antiske strik«
På Facebook i gruppen »Rebekkas rom
På Instagram som »Rebekka.Ravels«

Foto: privat

Fotos: Rebekka Drewes · Baggrundsdekoration: Colourbox.com og Sven Mikolajewicz

danske mindretal og Danmark. Hun
men har stærke forbindelser til det
Rebekka Drewes er tysk statsborger,
var i den tid del af en gruppe strikk. Hun har i 10 år boet i Flensborg og
har boet, læst og arbejdet i Danmar
brugte hun jævnligt, især til sysleafdansk strikkeaf ten. Aktivitetshuset
til
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tes
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Fotos: Marc Rickertsen · Baggrundsdekoration: Colourbox.com

Jul i Aktivitetshuset
Sarah Keppler
Leder af Aktivitetshuset

Juletiden i Aktivitetshuset starter altid
onsdagen før den 1. advent med »Aktivitetshusets Julehygge«. Traditionelt
stråler huset den dag i juleglans, og vi
åbner for forskellige værksteder, hvor
alle små og store julenisser kan lave julegaver, julepynt og komme i julestemning. Der er gløgg og æbleskiver til store
og små, og vi finder altid på kreative og
sjove værkstedsaktiviteter for alle.

I de sidste år har der været traditionelle
gengangere som fx at lave en juledekoration i gran eller også papirklip med
stjerner og papirkugler. Derudover
finder vi altid på nyt og sjovt. Sidste år
bød vi på et ludo-spil med fimo-figurer,
julesæbe eller trådstjerner med perler. I
år finder Julehygge sted onsdag den 28.
november.

Desuden hygger vi også i juletiden med
vores månedlige Sysleaften. Sysleaften
er en aften i Aktivitetshuset for alle
personer, der er vilde med håndarbejde.
Så lige meget om du strikker, hækler,
broderer, spinder eller hvad du ellers
kan finde på, er du inviteret til at være
med. Sysleaftenen starter altid med et
oplæg om et interessant emne, der både
kan handle om håndarbejde, kultur,
mindretallet, rejser eller hvad vi ellers
kan finde på. Derefter er der kaffe/te og
kage og vi sidder sammen og sysler med
vores projekter. Der er altid inspiration
og hjælp at hente og det er meget hyggeligt at sidde sammen en aften og være
kreativ i fællesskab.

Juletiden afsluttes i Aktivitetshuset
med Julerock i Volksbad. Denne koncertaften med musikere og bands fra
nord og syd for grænsen finder altid
sted fredagen inden jul. Så i år finder
Julerock sted fredag den 21. december.
Et brag af musik, der måske ikke svarer til den traditionelle julemusik. Men
ikke desto mindre en festlig aften med
høj musik, der kan danses og festes og
så kan julen bare komme!

Sysleaften i juletiden finder sted tirsdag
den 11. december kl. 19-21. Du skal
ikke tilmelde dig, men du skal medbringe dit håndarbejde og have lyst til
at møde andre.

Snickerdoodles
med blommemos
Ingredienser
110 g kold smør
160 g hvedemel
60 g rugmel
100 g sukker
1/4 tsk salt
1 tsk bagepulver
1/2 tsk vanilje
sukker og kanel
et glas blommemos

Opskrift

Bland alle ingredienser sammen og lad dejen hvile i køleskabet i en time. Med en spiseske
tager du bagefter portioner af dejen og ruller dem til kugler mellem håndfladerne. Kuglerne
vender du i en kanel-sukker-blanding og trykker dem lidt flade mellem håndfladerne. Læg dem
på bagepapir med lidt afstand og bag småkagerne 8 min. ved 200 grader. Når Snickerdoodles
er afkølet, klistrer du altid to sammen med blommemos eller spiser dem bare enkelt uden
blommemos.
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Mit liv i Magasin i København
Anke Lohse Andreasen
Lystrup

I år – 2018 – kan stormagasinet »MAGASIN« fejre 150-års jubilæum.
Mine tanker går tilbage til min tid som
elev på modelbestillingssystuen på
»Magasin du Nord« på Kongens Nytorv i København i 50´erne.
Magasin du Nord var allerede den gang
et stort flot moderne varehus i fire etager med rulletrapper. Der blev udbudt
varer, som kunne tilfredsstille næsten
alle kunders behov, også de eksklusive.
Huset indeholdt også en produktionsafdeling, hvor vores systue hørte under,
sammen med modelsystuen, herreskrædderiet og forandringssystuen.
Produktionschefens kontor lå på 1. sal
med udsigt til Kongens Nytorv. Her
mødte man op ved tiltrædelsen og blev
orienteret om stedets holdning. Man
ønskede fred og ro på værkstederne og
man fulgte de overenskomster, som fagforeningerne havde forhandlet sig frem
til. Jeg blev opfordret til at gøre rede for
min baggrund som sydslesviger født i
1935 i St. Peter på Ejdersted.
Modelbestillingssystuen lå på 3. sal i
Vingårdsstræde helt oppe under ta-
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get. Der var 3 langborde med plads
til 8 arbejdspladser på hver. Af de 24
personer var ca. halvdelen uddannede
dameskrædderinder (kaldt Damer) og
resten var elever. Vi havde alle indstillelige kontorstole og gode arkitektlamper.
Tilknyttet var også 2 tilskærere (i dag
kaldes de designere) og 2 direktricer, en
over- og en under direktrice.
Man var dis dengang. Tiltaleformen var
hr., fru eller frøken og efternavn. Den
ledende direktrice blev omtalt og tiltalt
»frøken Zenia« og underdirektricen
»frøken Petersen«. Mine jævnaldrende
elevkolleger tiltalte mig med du og efternavn, altså »Lohse«. Jeg synes, at fornavnet havde passet bedre.
Min plads var rigtig fin. Jeg havde udsigt ud over byens tage og til Christiansborgs tårn. Det gav mig mulighed
for at følge med i begivenhederne, f.eks.
når der flagedes fra tårnet på halv ved
sorg og på hel ved fest.
Vores arbejdsuge var på 48 timer og
vi betalte selv vores 3 daglige pauser

Min arbejdsplads en vinterdag (Foto: ukendt)

– fordelt på 15 min. formiddag og eftermiddag og 30 min. frokostpause.
Vi var tre elever ved vores bord, som
holdt frokost sammen. Samtidig kunne
vi lide at se på de eventyrlige nyheder
i forretningen. Vores dag begyndte kl.
7.30, hvor vi skulle sidde på vores pladser og være omklædte og have stemplet
ind. Vi elever gik i sorte kitler med hvid
krave, sammenholdt af en grøn emalje
nål med et stort M med stjerne (Magasins logo). Hver 14. dag fik vi en ny ren
kittel og 2 nye kraver. Disse ting skulle
hentes i et rum i den ældre del af huset.
Rummet havde en gang været beboet
af H.C. Andersen i sin tidlige ungdom.
To Damer havde til opgave at reparere
kitlerne.

Særlige meddelelser blev givet over
højttaleren umiddelbart før forretningens åbningstid kl. 9.55. Det kunne
dreje sig om et jubilæum, hvor der altid
blev indledt med en fanfare. I den varme
sommertid kunne der blive meddelt, at
herrerne havde lov til at lægge jakken.
En dag blev der meddelt, at forfatterinden Thit Jensen ville signere sin nye
bog i kundevestibulen. Det skulle vi tre
elever selvfølgelig ned og se. Vi oplevede
forfatterinden Thit i al sin røde pragt.
I vinterhalvåret skulle vi gå på teknisk
skole 3 aftener om ugen – mandag, onsdag og fredag fra kl.17.30 til kl. 20.00.
Vi fik fri en halv time tidligere de dage,
således at vi lige kunne samle os lidt.
Der var også en pige mere fra Sydslesvig
på mit hold. Vi blev ved års afslutningen rost for vores færdigheder i dansk
og regning. Jeg lader hermed rosen gå
videre til vores danske skoler i Sydslesvig.
På husets anden sal lå den mondæne
modelsalon, hvor kunderne blev modtaget af kjolechef (Createur) Einar
Engelbrecht, som rådgav kunderne og
modtog bestillingerne.
To gange årligt rejste kjolechefen til
Paris sammen med en direktrice for at
lade sig inspirere til henholdsvis sommer- og vintersæsonen.
Hjemme igen blev de nye modeller
skabt og så blev der holdt mannequinopvisning for indbudte gæster. Første
gæst var altid Dronning Ingrid.
Op til opvisningerne havde begge systuer vældig travlt. Alle modeller blev

Billede af Magasin: Forsiden af et gavekort

syet efter mannequinernes mål. Tilskærernes opgave var så at konstruere
modellerne. Ofte blev modellen først
klippet i stout (ubleget lærred) til første prøvning. Når det så var rettet til,
kunne man gå videre og klippe i de ofte
meget kostbare stoffer.
Derefter overtog Damerne - med en
elev som hjælper - arbejdet. Det var
spændende at arbejde med de fine stoffer, som var dejlige at røre ved. Især skabelsesprocessen var sjov. Et ganske fladt
stykke stof, som ganske langsomt blev
til den skønneste kjole eller stor festrobe. Det var et under hver eneste gang,
det gled igennem vore hænder. Alle
sømme skulle håndkastes, lynlåse sys
i, lette stoffer roulleau sømmes og alle
knaphuller håndsys (efter halvandet års
øvelse kunne man sy et knaphul på 15
min.). For os elever var der rigeligt at
gøre.
Det var en glæde, da jeg første gang fik
lov til at overtage en kjole fra start til
slut.
Hvor har vi skabt mange smukke kjoler! Deraf vil jeg gerne fremhæve to
kreationer. De blev lavet til Tronfølger
Prinsesse Margrethe, året inden hun
fyldte 18 år. En af kjolerne blev båret til
den historiske begivenhed, da Tronfølgeren sammen med sin far var til møde
i statsrådet for første gang. Silkestoffet
var flot med store lyserøde roser på grøn
bund. Til kjolen var der lavet både en
lang og en kort nederdel, som kunne
skiftes ved hjælp af en lynlås i taljen.
Der blev også syet en lille jakke dertil.
Også en hat blev syet af stoffet.
Vi lavede også Tronfølgerens første rigtige festkjole i hvid organza med pynt af
en stor rosengren af stoffet fra taljen og
ned. Kjolen blev syet ved mit bord og
jeg gav selv en hånd med ved noget af
det megen håndarbejde.
Vores læretid afsluttedes med en svendeprøve. Vi fik lov til at sy en kjole til os
selv. På en uge skulle vi vise, at vi kunne
sætte en kjole korrekt sammen og vise al
vores kunnen. Jeg valgte en blød uldvare
i mørkeblåt og en model i aktuel trend.

Tronfølgerens første store festkjole.
Forsiden af »Flittige hænder« (Foto: Fru Lindquist)

På systuen samlede man ind til en svendegave. Det var tradition, at det altid var
en stor broche i sølv. Jeg har min med
æske endnu. Vores svendebrev blev forfattet i de tre hovedsprog udover dansk.
Det er alt sammen så længe siden. Privat har jeg haft glæde af min kunnen.
Mit fag har aldrig forladt mig helt. Når
mine øjne falder på en spændende beklædning f.eks. i teatret, funderer jeg
straks over, hvordan det er kreeret f.eks.
snit og stofretning, farvesammensætning m.m. Det er ligeså underholdende
som skuespillet.
Jeg tænker med taknemlighed tilbage på
de rige år som elev i Magasin du Nord!
Modelsalonen blev nedlagt i 1976, men
stormagasinet er der endnu i al sin
eventyrlige pragt og har kunnet fejre
sit 150 års jubilæum. H.C. Andersens
værelse kan besøges på 3. sal, og der er
oprettet et lille museum med indgang
fra Vingårdsstræde.

Baggrundsdekoration: Colourbox.com

Man gjorde noget for os meget unge
elever. Systuernes elever blev samlet
en dag, hvor vi blev orienteret om virksomhedens historie og blev vist rundt i
huset, bl.a. det rum, hvor H.C. Andersen havde boet, og Kong Hans kælder,
som blev brugt som lager dengang, men
i dag er en meget kendt restaurant med
indgang fra Vingårdsstræde. En anden
dag blev der arrangeret et besøg på Nationalmuseet, hvor vi fik et foredrag om
stedets samling af historiske dragter.
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Helårsfodring af fugle
Siggi Pfingsten
Sporskifte
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Hvad nu, når forår og sommer afløses af efteråret, hvor fuglene skal til at
indstille sig på den lange vinter, hvor
naturen ikke mere byder på den samme
mangfoldighed af føde?

Skovduer, husskader og krager lader sig
også lokke af foderbrættets tilbud.

den måde det lokale fugleliv med vores
fodertilbud.

Efter vinteren kommer så spørgsmålet,
om vi stopper eller fodrer videre?

Når det er tørt og varmt i lang tid, er
det vigtigt at tænke på vand til fugle, til
pindsvin, insekter m.m.

Nu begynder tiden ved foderbrættet.
Mejsekugler hænges op, forskellige foderblandinger til de enkelte fuglearter
lægges ud i egnede fuglehuse eller på
foderbrætter, alt i nærheden af vinduer
eller på terrasser, så vi får mulighed for
at observere fuglelivet.

Der er 2 aspekter i denne sag

Vi kan glæde os over det mangfoldige
fugleliv, det være sig spætmejser og andre mejsearter, forskellige finker specielt
de nordiske arter så som kvækerfinken.
Vi ser rødhals, dompap, kernebider, og
også den store flagspætte kigger forbi.

Vil man fodre videre, så skal det
være hele året!

I efteråret oplever vi de første fuglearter,
der vender tilbage fra deres yngleområder i det høje nord.

Det giver mulighed for fortsat at betragte fuglelivet på fodringspladserne.

Helårsfodringen er dog ikke en nødvendighed for fuglearternes overlevelse.

Alt, hvad der lever og yngler i haven og
omegnen, er taknemmeligt for det ekstra fodertilbud, der bliver givet. Specielt
i yngle og fældningstiden er fugleverdenen anvist på gode fodertilbud, også
gerne energifoder. Vi understøtter på

Vigtigheden af at stille et naturligt
fodertilbud til rådighed for fuglelivet!
Ved at så vildtblomster i haven, i krukker, i altankasser, rabatter eller på frie

Lav dine egne
fuglekogler
Lav dine egne
Marike Hoop
Bollingsted

fuglekogler

Fotos: Jens Peder Meyer · Baggrundsdekoration: Colourbox.com og Sven Mikolajewicz

Selv om det er noget af et griseri at lave sine egne kugler med
Marike
Hoop flere fordele. Fedtet
fedt og kerner, så har de
hjemmelavede
er blødere end ved de købte kugler og kan bedre spises af
fuglene og giver dermed en bedre energi. De selvlavede fedtkogler er også billigere at producere, og, som man kan se af
fotografierne, pynter mere i haven. Desuden undgår man de
grønne net, som er farlige for fuglene og alligevel bør klippes
af.
Du skal bruge følgende:
• Fyrrekogler, der har stået inde i varmen og derved har åbnet sig.
• 200 g kokosfedt, svinefedt eller margarine
• 150 g alt fra jordnøddekerner over hampefrø, solsikkefrø
og rosiner til græskarkerner, nødder. Havregryn er også
godt og giver en god konsistens
Smelt fedtet forsigtigt i en gryde og bland fuldfoderet i. Sæt
en snor i koglen. Dyp koglen i fedtet og brug en ske eller
grydeske til at sørge for at der kommer fedt og kerner i alle
mellemrum. Stil koglerne på en tallerken eller i en tom æggebakke og sæt dem til afkøling. Husk at lægge noget under
din arbejdsplads.
Du kan også støbe fedtet i en urtepotte eller en gammel
kageform og hænge den omvendt op i haven. Der er mange
muligheder.

områder gør vi det muligt for naturen at blomstre. Vildtblomster er farverige og mangfoldige, en fryd for øjet. Fra forår til
sent efterår får insekterne et fantastisk næringstilbud, som aktuelt mangler i vores monokultur. Insekterne er foder for fuglene, og i efteråret er blomsternes frø et ekstra fodertilbud.

Kilde: Haveselskabet.dk

Aktioner som Schleswig-Holstein blüht auf og private lokale
aktioner, hvor der bliver sået vildtblomsterfrø, begynder at vise
deres virkning.
Vi kan alle deltage!
I havecentre og supermarkeder findes der fra slutningen af februar et stort udvalg af frø.

Naturråd
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Sydslesvigsk Forening 1945-47
Fuglsang Hesseldal/Rostgaard Nissen

Ved kommunalvalget i oktober 1946 gik denne »sandwich«-mand rundt i Flensborg og agiterede for SSF. Det var et udtryk for opgøret med alt tysk i
den umiddelbare efterkrigstid.

Sydslesvigsk Forening 1945-47
Louise Fuglsang Hesseldal, cand.mag. i historie,
og Mogens Rostgaard Nissen, leder af Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

I efteråret 1946 blev Sydslesvigsk Forening (SSF) dannet som det danske
mindretal i Sydslesvigs kulturelle og
politiske forening. Det var ingen ny
forening, idet den blev skabt på fundamentet af Den slesvigske Forening,
som havde eksisteret siden genforeningen i 1920, men i månederne efter
krigens afslutning væltede det ind med
medlemsansøgninger, og derfor var det
nødvendigt med en ny og mere effektiv
organisation. Overgangen til SSF kan
mere betragtes som et hamskifte end
som etableringen af en ny forening, og
derfor kaldes foreningen i denne artikel
for SSF i hele perioden 1945-47.
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Som mange vil vide voksede medlemstallet i de danske foreninger eksplosivt i
de efterkrigsår. Ved udgangen af 1948
var der omkring 75.000 medlemmer
af SSF, og det skal sættes i forhold til,
at der i 1939 kun var omkring 2.700
medlemmer af Den slesvigske Forening. Det var mere end en 25-dobling
af medlemstallet på otte-ni år, og det
hang sammen med flere ting. Det totale
tyske sammenbrud i 1945 − militært,
politisk, økonomisk og især moralsk −
betød, at mange i Sydslesvig havde fået
nok af alt tysk, og de ønskede at skifte
national side. Andre troede på, at hvis
Sydslesvig blev en del af Danmark, ville

man slippe af med de mange flygtninge
fra Pommern og Østpreussen, som var
havnet i Sydslesvig ved krigsafslutningen. Derfor valgte de at blive en del af
det danske mindretal. Nogle havde fået
kendskab til, at deres familie tidligere
havde været dansk, og det medførte
angiveligt, at de valgte at søge om optagelse i SSF.
Der var også mange, som ønskede at
blive en del af mindretallet af materielle
grunde. De blev ofte nedladende kaldt
»Speckdänen« eller, på dansk, »Flæskedanskere«. Fra Danmark blev der sendt
pakker med fødevarer, tøj og andre

Ledelsen i SSF opstillede i efteråret
1945 nogle strikse regler for, hvem der
kunne blive medlem af foreningen. Man
skulle være over 18 år; være født nord
for den gamle Ejdergrænse, eller kunne
bevise at man var af dansk eller nordisk
afstamning; begge ægtefæller skulle
melde sig ind, medmindre der var helt
særlige forhold, der gjorde sig gældende.
I tilfælde af, at den ene ægtefælle ikke
var fra Sydslesvig, skulle den anden ægtefælle kunne bevise sit danske sindelag.
Det blev dog understreget, at kvinder
kunne melde sig ind, selv om manden
fortsat var krigsfange eller meldt savnet. Hovedbekymringen var, at der slap
mennesker med en nazistisk fortid ind

i de danske rækker, og derfor blev der
oplistet en række nazistiske organisationer, som man ikke måtte have været
medlem af. Frem til slutningen af 1947
blev der flere gange strammet op på betingelserne for optagelse i SSF, og i Generalsekretariatets arkiv er der mange
eksempler på, at man i de lokale SSFafdelinger så mere liberalt på at optage
medlemmer med en nazistisk fortid
eller med en flygtningebaggrund, end
man ønskede det i SSF’s ledelse. Derfor blev reglerne løbende strammet op,
ligesom der flere gange blev sendt breve
ud til lokalforeningerne, hvor optagelsesbetingelserne blev præciseret. Alligevel slap der nogle ind, der ikke opfyldte
betingelserne, og som først blev fanget
i en efterfølgende kontrol, hvorefter de
pågældende blev smidt ud igen.
Der var en klar overvægt af kvinder
blandt de godkendte SSF-ansøgere −
mest udtalt i 1947, hvor over 60 % var
kvinder − og blandt kvinderne var mere
end hver tredje enke. Det kan ikke overraske, idet der var langt flere kvinder
end mænd i Sydslesvig i de første efterkrigsår, og da især enkerne kunne have

materielle fordele ved at blive medlem
af SSF. Det skal tages i betragtning, at
der i første halvdel af det 20. århundrede var en udtalt patriarkalsk samfundsopbygning, hvor mændene normalt traf de fleste vigtige beslutninger,
og det sætter den kvindelige overvægt
blandt de nye medlemmer i yderligere
relief. Det var kun omkring hver femte
nye SSF-medlem, der talte dansk, mens
fire ud af fem talte tysk. Det var også
en meget lille andel, der tidligere havde
været medlem af danske foreninger eller
havde haft børn i danske skoler.
Louises Hesseldals undersøgelse bekræfter, at langt den største del af de
nye SSF-medlemmer havde en tysk
baggrund, og at de ikke tidligere havde
været forbundet med det danske mindretal. Der er også antydninger af, at
mulighederne for at få tildelt mad og tøj
spillede en stor rolle for en stor andel
af ansøgerne, men det ændrer ikke ved,
at mange angav, at de ønskede at Sydslesvig blev en del af Danmark som en
hovedgrund til deres ansøgning. Da det
ikke skete, valgte de at forlade mindretallet igen op gennem 1950'rne

Fotos: Arkivet ved Dansk Centralbibliotekt for Sydslesvig · Baggrund: Colourbox.com

nødvendighedsvarer til medlemmerne
af mindretallet, ligesom der blev givet
støtte til de mange, nye danske skoler i
Sydslesvig. Det fik mange til at søge om
optagelse i SSF, og om at få deres børn
indmeldt på en dansk skole. I specialet
har Louise haft et særligt fokus på dette
motiv hos en bestemt gruppe mennesker, som blev medlemmer af SSF kort
efter den tyske kapitulation, men meldte sig ud igen i løbet af 1950’erne.

SSF havde konstituerende møde den 15. november 1946. Ud over mindretallets førende mænd var der også repræsentanter fra den britiske militærregering og fra det danske generalkonsulat.
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På ferie i Danmark
− en kollektiv erindring i Sydslesvig
Mogens Rostgaard Nissen
Leder af Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

Historien om feriebørnene går tilbage
til 1919, hvor de første børn blev sendt
nogle uger til Danmark. Det er altså
en 100 år gammel tradition. I de første
mange år var der flere formål med at
sende børnene af sted. Det vigtigste var,
at de under opholdet i Danmark lærte
om dansk kultur og mentalitet, og der
er talrige beretninger om, at børnene
talte vestjysk, sydsjællandsk, fynsk eller
en anden dialekt, når de kom tilbage til
Sydslesvig. Der er også mange eksempler på − især fra den nazistiske periode − at børnene kom til at forbinde
Danmark med frihed og åbenhed, mens
Tyskland omvendt blev forbundet med
undertrykkelse og intolerance. Både før
og efter Hitlers magtovertagelse i 1933
så lokale og regionale myndigheder i
Slesvig-Holsten med stor skepsis på
ferieopholdene, da man
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Billede fra 1970’erne fra Godsbanegården i Flensborg,

frygtede at den rigsdanske kulturpåvirkning boostede danskheden
blandt den sydslesvigske ungdom.
I årene efter afslutningen af Anden Verdenskrig blev der sendt
8-10.000 børn til Danmark hvert
år. Ud over den vigtige nationale
påvirkning var der også et udtalt
behov for at børnene fik god og
Fotografi fra 1954 af feriebørn fra Oksevejens Børnehave.
rigelig kost, da der var stor mangel på
fødevarer over hele Tyskland − også i
tier blevet ramt af den generelle demoSydslesvig. Vi har flere beretninger om,
grafiske udvikling. Antallet af danske
at børn ned til fire-fem-års alderen blev
landmænd og husmænd er styrtdykket
sendt til ukendte plejefamilier i Dansiden begyndelsen af 1960’erne, og det
mark, og mange kan stadig huske, hvorhar haft direkte betydning for antallet
dan det var at stå med et skilt på maven
af modtagerfamilier. Samtidig har de
med deres navn på og med oplysninger
fleste danske mænd og kvinder siden
om, hvor de skulle hen. Det må have
1970’erne haft udearbejde, hvorfor faværet en skræmmende oplevelse for
milierne typisk kun har tre ugers sombørnene og deres forældre, og det er en
merferie, og det gør det svært at tænke
klar antydning af, hvor stor nøden var
sydslesvigske »lånebørn« ind i ligninmange steder i Sydslesvig. Op gennem
gen. Samtidig betyder Sydslesvig langt
1950’erne og 60’erne blev der fortsat
mindre i Danmark i dag, end det gjorde
sendt mange børn til Danmark, selv
i årtierne efter Anden Verdenskrig,
om antallet begyndte at falde. Børnene
og det er ikke længere lige så naturligt
boede rundt om i hele Danmark, og de
at modtage feriebørn, som det var for
var indkvarteret hos mange forskellige
nogle årtier siden. Set med sydslesvigtyper af familier. En forholdsvis stor
ske øjne er det naturligvis en beklagelig
andel boede på landet, men der var
udvikling, for ferieopholdene har tidliogså mange arbejderfamilier i byerne,
gere haft stor betydning for forholdet
der modtog børn fra Sydslesvig.
mellem mindretal og moderland. Ikke
blot for det enkelte menneske, men
Traditionen med sydslesvigske ferieogså på organisatorisk og politisk plan.
børn er inden for de seneste fire-fem årNår jubilæet i 2020 er overstået, vil jeg
foretage en større, systematisk indsamling af private billeder og fortællinger
om børnenes oplevelser i Danmark, da
vi har forholdsvis lidt af den slags i forvejen. Interesserede feriebørn må meget
gerne kontakte mig eller min kollega
Martin Bo Nørregård allerede nu, hvis
de ønsker at aflevere materiale om deres
oplevelser som feriebarn i Danmark.
Fotos: Arkivet ved Dansk Centralbibliotekt for Sydslesvig · Baggrund: Colourbox.com

Næsten alle dansksindede sydslesvigere
har været i Danmark som feriebarn, og
mange har været af sted flere gange. De
fleste har gode minder om deres barndomsferier, og adskillige har efter mange år fortsat kontakt med deres danske
»plejefamilier«. Der er naturligvis andre, der har mindre gode ferieminder,
men uanset om det er gode eller dårlige
oplevelser, så husker de fleste tydeligt
ferierne i Danmark, og det er ikke for
meget at tale om, at det at være feriebarn er en fælles kollektiv erindring i
Sydslesvig.

hvor sydslesvigske feriebørn er klar til at tage af sted.

Kontakten til Danmark er 100 år med
venskaber for livet
Eberhard von Oettingen
Områdechef ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig

I 2019 fylder sydslesvigske børns ferierejser 100 år. Et jubilæumsår – lige
før hele Danmarks store jubilæumsår
i 2020 – som arbejdsudvalget i feriebørnsarbejdet har valgt ikke at markere
med alt for store rød hvide nytårsraketter, hvor vi i store nationalglade skåltaler genfortæller storhedstider i arbejdet med udvekslingen med Danmark.
Feriebørn er en lang succeshistorie i
sig selv, og den er en hundredår lang
mindretalsfortælling. Den har sat sine
varige spor i den enkelte sydslesviger, i
værtsfamilier i Danmark og helt sikkert
i hele Sydslesvig. Jeg er langt fra Sydslesvighistoriker, men jeg har en smule
erfaring i pædagogisk parshipping for
aldersklassen 1. klasse til 13. årg. Og
den erfaring bekræfter mig i, at feriebørnsarbejdet har præget det Sydslesvig, som vi ser i dag på de bløde områder. Selv i dag, når jeg spørger nyansatte
pædagoger og lærer på Skoleforeningens introkurser, hvor mange der har
været feriebørn, så ryger mange hænder
i vejret. Og der stråler hjertevarme minder ud af alles øjne. Ferierejser har gjort
en forskel. Og de gør det stadig.

Det hele startede i 1919 som livsvigtig
socialhjælp for mellemkrigs- og efterkrigsbørn, hvor hundredvis af sydslesvigske børnehavebørn og skolebørn
hvert år har været på ferieophold i Danmark – ofte i hele fire uger. Beretninger fra feriebørn fortæller gang på gang,
hvordan Danmark blev oplevet som det
forjættede land for de krigsramte børn i
Sydslesvig, hvor der var mangel på alt.
Tallene fra efterkrigsårene viser, at der
i 1949 var hele 10.000 børn og unge i
Danmark i sommerferien. I dag er det
langt fra så mange børn og unge, der er
feriebørn, og behovet er også blevet et
andet. I dag er feriebørnsarbejdet blevet til en institution vi kalder feriebarn.
dk. Feriebarn.dk har tydeligt fokus på
børne- og ungemøder ikke kun i ferieperioderne. Her er det sproglige og kulturelle møde kerneopgaven. Og dermed
er mødet kommet i øjenhøjde. Hvor vi i
godt 90 år havde en envejskontakt med
DK, oplever vi i dag en gensidighed og
stor interesse fra dansk side i at komme
til Sydslesvig.

ret feriebarn på en bondegård i Karup
hos familie Lund Jensen. Her lærte jeg
nogle af de vigtigste ting i mit liv. Jeg
lærte både at køre traktor og Shubidua
og TV2´s sange udenad. Jeg malkede
køer, spiste den trestjernede spegepølse og elskede at spille spark til dåsen.
Men mest af alt oplevede jeg at blive et
fuldgyldigt medlem i en pæredansk familie. Mens vi luede kartofler, lærte jeg
at holde af den midtjyske dialekt og humor, og den prægede min egen dialekt
og humor, så den fik den sydslesvigske
klangbund, den har i dag. Det er jo nok
på bundlinjen det vigtigste, som kontakten til Danmark har givet os alle i
100 år. Nemlig det, at vores relation til
Danmark ikke kun er terpet viden fra
skolen, men at det ofte er rundet ud af
et ægte møde – udviklet og vokset ud af
hverdagslivet i familien Danmark.
På Rejsekontoret – det gamle Feriekontor – har vi sammen med Grænseforeningen de seneste 10 år specialiseret
os i at udvikle moderne mødeformer
mellem Sydslesvig og Danmark. Udvekslingsugerne 45-47, efterskoleaktiviteterne, sommercampene på Vesterled,

100 år med venskaber for livet
Som sagt, sådan var det ikke da jeg
var feriebarn i slut 70 érne. Jeg har væEberhard von Oettingen
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Stor tak til…
Feriekontorets mangeårige medarbejder og
leder Birgitte Tychsen-Schlotfeldt – som de
fleste kender under navnet Gitte fra Feriekontoret – er nu efter denne sæson for alvor
gået på pension. For Gitte blev det til et helt
arbejdsliv – 42 år – med aktivt og nænsomt
virke, hvor hun med største omhu har taget
sig godt af feriebørnsarbejdet.
Herfra skal der lyde en stor tak til Gitte og
til alle ferieværter i Danmark og til alle dem,
der er engageret i ferierejserne: komiteformænd, rejseledsagere, DSB-teamet,
Vesterledlejr-teamet, Grænseforeningen,
rejselærere og personalet på Feriekontoret.
Vi glæder os til sommerferien 2019.
Læs mere om feriebørnsarbejdet på Feriebarn.
dk eller på Facebook. Deltag i vores indsamling
af gode fortællinger og hjælp os med at skaffe
nye ferieværter og kontakter.
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Flaget faldt ned fra
himlen
Marike Hoop
Bollingsted

Uwe Jacobsen har som barn i mange år
været feriebarn på Hestehavegården i
Morud på Fyn. Han fortæller, at det var
alletiders ferieplads med mange gode
oplevelser. Kontakten familierne imellem har været uafbrudt og har holdt
indtil i dag.
Den lille fortælling foregår midt i
80erne, hvor Uwe arbejdede på Flensborghus som pedel og altmuligmand.
Her var han selvfølgelig involveret i årsmøderne. Dette betød, at han år efter år
var med til at sende det store Dannebrog op på friluftsmødet i Flensborg om
søndagen, og det gjorde han også det år,
som denne lille oplevelse foregår i.
En dag senere på sommeren, var Uwe
taget til Fyn for at besøge sin feriebror
Johannes, som havde overtaget Hestehavegården efter forældrene. Til gården
hørte en stor æbleplantage, og Uwe
skulle have en god spand æbler med
hjem. Sammen med Johannes var han
ude i den gamle grisesti, her fik han øje
på en stang med noget oprullet stof i

rødt og hvidt. »Hvad har du dog liggende der, Johannes?« spurgte Uwe forundret. »Jamen vil du tro«, svarede Johannes, »det er minsandten et Dannebrog,
som faldt ned fra himlen.« Og tænk jer,
det var flaget fra Flensborg, der samme
dag, som Uwe sendte det op på Friluftsmødet i Flensborg, var dalet ned på Fyn
og landet lige på Johannes grund. Det
var landet lige midt i den æbleplantage,
som hørte med til gården.
Uwe ville selvfølgelig vide, hvor det lille
rør med oplysninger om afsenderen,
som altid blev hæftet på flaget, var blevet? Uwe havde da ikke hørt, at det var
Johannes, der var finderen?
Det var der også en forklaring på. For
Johannes var ikke den eneste, der havde
set flaget komme ned. Nabogårdens
dreng havde også set det og var kommet løbende for at se, hvad nu det var
for noget. Johannes havde derfor givet
drengen røret med SSF’s adresse, så han
kunne henvende sig som finder. Selv
havde Johannes rullet flaget op og lagt
det i grisestien.

Foto: Marike Hoop

valgfaget SydslesvigCrew og den klassiske sommerferierejse er nogle af de
mødetilbud, der giver oplevelse af Sydslesvig for danskere og oplevelser for
sydslesvigere. Hele Sydslesvigs brand
»Oplev Sydslesvig«, som skal videreudvikle besøg af grænseområdet, er for
mig at se grundfæstet i vores mangeårige feriebørnsarbejde. Arbejdet er i alle
år blevet håndholdt af så mange ærekære og driftige mennesker i Danmark og i
Sydslesvig. Her i overgangen til 100 året
i dette arbejde, skal der lyde en kæmpestor tak til alle danske privathjem og
rejsehjælpere, institutioner i Sydslesvig, Grænseforeningens lokalforeninger
med sekretariatet i KBH og Rejsekontoret ved Skoleforeningen. Tak til alle,
der har været med i Sydslesvigs børn
og unges møde med Danmark. I denne
stolte tradition markerer vi 100 året for
genforeningen i 2020 med et brag af et
Sydslesvigmøde i Danmark. I uge 20 i
2020 gennemfører vi projektet Pædagogisk Genforening. I den uge vil samtlige
Sydslesvigs børne- og ungdomshuse og
skoler stå tomme. Alle vores 5000 børn
og unge vil i samme uge være fordelt i
hele Danmark. En mere fremadrettet
markering kan vi i arbejdsudvalget for
Feriebarn.dk ikke forestille os i år 1
efter 100 året for feriebørnsarbejdet i
2019.

Nr. 1 og 3 er fra Odense, og nr. 2 og 4 er fra Skovlund (Foto: Jonna Rebentisch)

Tvillinger
blev til
firlinger
Sally Flindt-Hansen
Leder af Rejsekontoret ved
Dansk Skoleforening for Sydslesvig
Vi har i år haft den spændende historie, at
to feriebørn blev til fire, og tvillinger blev til
firlinger (næsten). Simone og Nicolaj bor i
Odense og er tvillinger. De var fra den 7.-14.
juli feriebørn hos Jorid og Silas fra Skovlund,
der også er tvillinger. Da Simone og Nicolaj
skulle hjem den 14. juli, var kemien mellem alle fire så god, at Odense-tvillingerne
inviterede Skovlund-tvillingerne med hjem
til Odense. Sammen kørte de alle med fællesbussen fra Christian Paulsen-Skolen den
14. juli. Den 21. juli vendte Skovlund-tvillingerne hjem igen.

Ferietvillinger
Simone og Jorid
Odense – Skovlund

Vi har valgt at lave at skrive lidt om vores udvekslingsferie.
Da vi var sammen i Tyskland, hyggede
vi os rigtig meget, og det gjorde vi også
resten af tiden i Danmark. Det var sjovt
og hyggeligt og lidt underligt og føltes,
som om vi var firlinger, da vi var hos
hinanden.
Det var lidt anderledes at bo hos de andre, fordi trafikken og byen og reglerne
ikke er de samme, som i vores hjemland.
Simone og Jorid havde lidt hjemve om
aftenen, men det gik fint, fordi man
altid kunne glæde sig til den næste ak-

tivitet, som fx Tolk Schau, havnebad,
shoppetur eller Jumping Fun (trampolinpark). Maden hos det andet tvillingesæt var ikke særlig forskellig. Vi
vil helt klart ses igen efter ferien! Og
vi har tænkt os at lave et firlingeparty,
fordi vi jo har fødselsdag i oktober alle
sammen.
Hjemme hos Jorid og Silas var Tolk
Schau den bedste aktivitet, og ved Simone og Nikolaj var det shoppeturen
i den flotte by Odense (vi købte MEGET tøj!).
Vi har fået venner for livet og det skal
ikke skilles: VENNER!
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Bjarne, Solvej, Annette og Helmuth

Sydslesvigere findes i mange modeller
Annette Neumann
Store Vi

Født blev jeg i Flensborg og der startede
det sydslesvigske for mig.
Da jeg var 3 år gammel, kom jeg i en
dansk børnehave – ikke fordi mine
forældre var dansksindede; de var fuldstændig tyske (min mor stammede fra
Cuxhafen, min far fra Flensborg), men
jeg tror, det var, fordi den danske børnehave lå tættest på os og dengang var
billigere end den tyske. Jeg fik desværre
aldrig spurgt min mor om det, men da
vi dengang var en social svag familie og
ikke havde meget, tror jeg, det var grunden.

Jeg opfattede det i starten ikke som to
sprog, altså tysk og dansk. Jeg vidste
ikke, hvad sprog betød, men efter kort
tid talte jeg dansk i børnehaven og tysk
resten af dagen. Her lærte jeg også de
første danske sange, til fødselsdag eller
fastelavn – sådan nogle typiske danske
børnesange og selvfølgelig mange til jul.
Derhjemme havde vi ikke mange traditioner.
Jeg husker, at vi også så dansk tv i børnehaven. Børneudsendelser var det helt
store for mig. Vi fik først fjernsyn derhjemme, da jeg var 9 eller 10 år gammel.
Og det allerførste, jeg lærte om Danmark, var ikke, hvordan flaget så ud, eller hvor Danmark var, men at de havde
en dronning; det imponerede mig allermest som lille pige.
Vi flyttede desværre meget rundt, så jeg
kom til at gå på forskellige danske skoler. Det var nogle gange ikke nemt for
mig og heller ikke for min omverden. Jeg
var måske heller ikke helt nem, men det
danske holdt om mig og hjalp, hvor det
kunne. Jeg huskede et par gange, hvor
der kom en venlig dame hjem til os. I
dag ved jeg, at hun kom fra Sundhedstjenesten. Og hun tog mig med, jeg blev
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Annette

sat i en bus sammen med et par andre
børn fra Sydslesvig og blev kørt til kystsanatoriet i Hjerting.
Jeg har en tydelig erindring om stedet. Vi
legede meget og jeg skulle ikke bekymre
mig om noget. I løbet af mit »Barneliv«
kom jeg gennem Sundhedstjenesten til
to andre institutioner i Danmark. Så,
når der var problemer derhjemme, kom
det danske system og tog om mig.
Da skoletiden startede for mig, skete
det bedste der kunne ske i mit liv: jeg
fik plejeforældre i Danmark. Det er et
fantastisk samarbejde mellem Skoleforeningen og Grænseforeningen. Jeg
skulle alene ud at rejse med toget, fik en
kuffert og mit gule skilt med et bånd om
halsen – det kan jeg meget godt huske –
hvor der stod på, hvad jeg hed, og hvor
jeg skulle hen.
Jeg kom hen til et dejligt sted, hvor jeg
følte mig tryg med det samme. Selvfølgelig havde jeg hjemve i starten, men jeg
nød at være deroppe. Der var dagligdagen mere struktureret end derhjemme,
alt var meget regelmæssigt, især maden.
Jeg synes selv, set fra i dag, at jeg nød
naturen meget, legede udenfor eller så

Privatfotos

Sydslesvigere findes i mange modeller,
og jeg er en af dem.

efter dyrene. Bagefter på den nye gård
havde jeg sågar et eget værelse. Det havde jeg ikke derhjemme. Jeg nød de danske somre. Der blev talt anderledes end
derhjemme, måske også lidt roligere.
Når jeg efter et langt dansk sommerophold kom hjem igen – det skete at blev
jeg lidt længere end de andre – stod min
mor på banegården i Flensborg for at
tage imod mig. Jeg var jo glad og fortalte
på livet løs om alt, hvad der var sket, og
hvad jeg havde oplevet, men hun forstod
egentlig ingen ting, for jeg kunne ikke
tale tysk mere. Det tog altid et par dage,
før tysk kom tilbage igen.
Disse somre i Danmark var det bedste,
jeg har oplevet, og selv i dag tager jeg
med min familie og besøger mine plejeforældre i Møldrup en gang imellem. Jeg
vil derfor også sige mange tak til Ingrid
og Ole, som tog sig af mig.
Da jeg første gang gjorde bekendtskab
med SSF, boede jeg i Tarp, og her blev
jeg medlem som 17-årig. Jeg mødte
mange tyskere, som var sydslesvigere
med dansk skolegang, men omverdenen
og arbejdet foregik i det tyske. For mig
som sydslesviger er det jo en klar fordel
på arbejdsmarket. Lige her i grænseområdet spørger mange arbejdsgivere først
»taler De dansk«. Da jeg startede hos
Otto Duborg for 26 år siden, var det en
forudsætning, at man talte dansk.
Det var også dengang jeg mødte min
mand Helmuth, som også er sydslesviger med dansk skolegang osv. Efter et
par år blev vi gift i 1990, og 1996 blev
vores søn Bjarne født. Da vi så skulle
flytte, fandt vi gården i Store Vi, men før
vi købte den, skulle vi ind i landsbyen og
være sikre på, at der var en dansk børnehave og dansk skole. Det var det vig-

tigste for mig, ellers havde vi ikke købt
huset. Så Bjarne voksede – ligesom
hans søster Solvej, født 2002 – op med
alt fra Peter Pedal, Cirkeline til Rasmus
Klump og dansk skolegang. Det har
også for Bjarne vist sig, at være en fordel
i uddannelsen, at han er tosproget.
Jeg kom hurtigt ind i foreningslivet i
Store Vi og blev efter ikke lang tid formand i distriktet. Selvfølgelig har jeg
deltaget i meget og var hurtigt medlem
af forskellige bestyrelser: næstformand
i menighedsrådet, bestyrelsesmedlem i
ungdomsforeningen, formand for samarbejdsrådet i skolen, man har mange
kasketter på i en lille landsby.
Men det, der var vigtigt for mig dengang, var at »kunne tale med«. Hvad
sker der i børnehaven, hvad i skolen,
hvilke regler er der, hvad skal der ændres? Det handler om mine børn! Måske har jeg det sådan, fordi der i min
barndom ikke var nogen, der tog sig af
noget. I min skoletid var der ingen, der
gik til en forældreaften eller til andet.
Interessen for det danske var måske

heller ikke stor nok.
Gennem distriktet blev jeg for ca. 10 år
siden valgt ind i amtsstyrelsen i Flensborg Amt og i 3. år sidder jeg som 2.
bisidder i SSF’s Forretningsudvalg. Der
er i perioder mange møder om aftenen
og mange timer, hvor der skal skrives og
ordnes. Heldigvis har jeg et godt bagland derhjemme. Og jeg gør det, fordi
jeg kan lide det – det er noget, jeg står
for – det danske!
Jeg har nogle danske arbejdskollegaer
der af og til bemærker: »Du opfører
dig mere dansk end en dansker, alt det
med rødt og hvidt, sang og julenisser og
mange traditioner« – de synes, det er
for meget. Det synes jeg ikke.

Plejeforældrene

Plejemor Ingrid med Bjarne

til Solvejs konfirm

ation
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Juleideer
Marianne Damgaard/Marike Hoop

Juletræet med sin pynt
De første juletræer fra omkring 1811
var sparsomt pyntede. Pynten var især
spiselig, honningkager, forgyldte æbler
og laurbærblade, samt roser af marcipan. Senere kom der papirpynt, pebernødder og figner til. De første juletræer
havde pynt i de blå-hvide holstenske
farver, men fra 1848 blev det rød-hvide
farver.
Sidste år ved juletid forærede min moster os en æske konfektrosiner. Det
særlige var, at rosinerne sad på klaser.
Æsken var købt i museumsbutikken
i Den Gamle By i Aarhus. Her havde
juleinspektøren for Den Gamle By i
Aarhus Jens Ingvordsen, fundet ud af,
at det må have været den slags rosiner,

der nævnes i gamle julesange og tekster.
Min moster fortalte, at Jens Ingvordsen
endda havde fundet frem til, hvilken
sort man havde brugt, og fra hvilken
egn rosinerne stammede. Det fik mig til
at gå ind på Den gamle Bys hjemmeside* og finde frem til følgende oplysninger om druerosiner:
De bedste druerosiner kom igennem
hele 1800-tallet især fra den sydspanske provins Málaga. Druerne herfra er
altid gule druer af sorten Moscatel de
Alejandría, sandsynligvis af ægyptisk
oprindelse (heraf stednavnet Alejandría for den ægyptiske havneby Alexandria). Jens Ingvordsen har opdrevet et
lille familieforetagende, der sælger disse
*http: blog.dengamleby.dk/julehistorier
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druerosiner på klaser i en gaveæske.
Firmaets ejere er ægteparret Inmaculada Gonzáles og Gerardo García. Man
kan læse meget mere om firmaet og dets
produkter på hjemmesiden www.campodebenamayor.es

Fotos: Marike Hoop · Baggrundsdekoration: Colourbox.com og Sven Mikolajewicz

Marike Hoop
Bollingsted

Lav en gammeldags
julelanterne
Et stykke papir på f.eks. 6,5 x 9,6 cm foldes på den lange side, se skabelon A. Sæt mærker for hver 3
mm på folden og klip 5,5 cm ind fra den foldede side. Papiret rettes ud og ser nu ud som skabelon B.
De to korte sider limes sammen eller hæftes sammen med en hæftemaskine. Klip en hank og lim den
på lanternens indre rand.

A

B

Først skal
træet vises,
siden skal det
spises
Marianne Damgaard
Sinding
Disse brune kager fra Frøken Jensens Kogebog
er afprøvede og velegnede til at lave ophæng til
juletræet af.
Brune kager I, udrullede
60 g smør/margarine
75 g farin
1 dl sirup (145 g)
1 tsk kanel
½ tsk nelliker
½ tsk ingefær
reven skal af 1 citron
1 tsk potaske
250 g mel

Du kan også lave en stor en af slagsen, som kan bruges med et LED-fyrfadslys. Brug en A4-side, jeg
har brugt hele sider af julehæftet fra 2017. Her skal du klippe indhak på 1-2 cm. Det spiller ikke den
store rolle, om du er særlig omhyggelig og præcis, det kan ikke ses på den færdige lanterne. En saks
med lange skær er en fordel.
Kilde: videnskab.dk/kultur-samfund/sadan-har-julepynt-udviklet-sig-de-seneste-200-ar

Juleidé

Opskrift

Beskrivelse fra bogen: Fedtstof, sukker og sirup
bringes i kog, krydderierne og citronskallen tilsættes og gryden tages fra varmen. Potasken
røres ud i lidt koldt vand og kommes i sirupsmassen, som derefter sættes til afkøling, før
melet æltes i. Dejen kan ligge i flere dage, når
den dækkes med aluminiumfolie, og den kan
evt. fryses.
Dejen udrulles og udstikkes i runde kager eller
skæres med kagespore i spidse firkanter. Kagerne lægges på smurt plade, pensles med æg,
og der lægges en mandelsnitte på hver. Bagetid
ca. 6 minutter ved 180 grader. Hvis dejen skulle
smuldre, kan den samles med lidt koldt vand.
Jeg bruger den mørke udgave af både farin og
sirup. Opskriften indeholder 2 tsk. pulveriseret
pomeransskal, som jeg aldrig har brugt i mine
kager.
I min udgave bliver kagerne også udstukket,
men ikke penslet med æg. Jeg laver et hul til ophængssnoren med et »stort« sugerør. Bagt og
afkølet, bliver de dekoreret med hvid glasur i en
hjemmelavet sprøjtepose lavet af en plastpose,
hvor der i et hjørne klippes et lille hul.
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Juleslik for børn
Karina Vandkrog
Skovlund

Det skal du bruge
• 2 plader mørk eller lys chokolade.
• Forskelligt slik fx Oreo-kiks, chokoladeknapper, pebermyntebolsjer
– eller hvad du kan lide
• 2 glasskåle til at smelte chokoladen i (1 til lys chokolade og 1 til mørk chokolade)
• 2 skeer til at røre i chokoladen med
• 1 skærebræt
• 1 skarp kniv til at hakke slikket med
• 1-2 stykker bagepapir
• 1 mikroovn
• 1 køligt sted til den færdige chokolade
Knæk chokoladen i småstykker, kom det i glasskålene.
Smelt det i mikroovnen ca. 30 sekunder, rør rundt, giv det
30 sekunder mere i mikroovnen. Sådan bliver du ved, til
chokoladen er helt smeltet.
Giv det endelig ikke for meget tid i mikroovnen, da chokoladen risikerer at brænde på. Har du ikke en mikroovn, kan
chokoladen smeltes i et vandbad.

Den varme og smeltede chokolade smøres ud på bagepapiret med en ske.
Læg gerne bagepapiret på en bakke eller et stort skærebræt, inden du smører chokoladen ud, så er det nemmere
at transportere, når det skal køle af.
Chokoladen skal ikke være for tyndt smurt ud, da det
hurtigt brækker, men heller ikke for tykt, da stykkerne bliver
for tykke at få i munden.
Drys dit slik ud på den varme chokolade. Flyt nu dine chokoladeplader til et køligt sted, ikke så gerne et køleskab,
da der er risiko for at chokoladen bliver »våd« af kondensvand.

Juleknas

Når chokoladen er størknet igen efter et stykke tid, hakker
du dine store chokoladeplader ud i mindre stykker med en
kniv og anretter dem i en skål.
God fornøjelse.
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Fotos: Karina Vandkrog · Baggrundsdekoration: Colourbox.com

Tag dit slik/kiks og hak det på skærebrættet, hvis slikket
er for hårdt, er det nok en god ide, at børn får hjælp af en
voksen.
Bland herefter det hele i en skål.

Nytårskoncert

Lauseniana

Orkestret

Søndag 20.1.2019 - kl. 15
Holmberghalle, Harrislee
Musik af

F. v. Suppé • J. Strauss • C. M. Ziehrer • J. Oﬀenbach • T. Bidgood • J. Williams
L. Anderson • R. Rodgers • F. Sartori • H. C. Lumbye • C.-M. Schönberg
Entré

SSF-medlemmer: 17 EUR/127 DKK (inkl. billetgebyr)
Ikke-medlemmer: 22 EUR/164 DKK (inkl. billetgebyr)

Harreslev

Teater og koncerter i Sydslesvig 2019
Se flere arrangementer på www.syfo.de

Mærkværk

Folketeatret turné

Livet - hvor svært ka’ det være?

Stræber - danske unge i darwinistisk udskilningsløb

To 24.01.19 • 19:00 • Cornelius Hansen-Skolen, FL

Foto: P.M. Abrahamsen

Sønderjyllands Symfoniorkester

Mungo Park Kolding

Foto: P. Soto

Lø 09.03.19 • 20:00 • Stadttheater, Flensborg

Sønderjyllands Symfoniorkester

Paolo Nani Teater

To 31.01.19 • 20:00 • Deutsches Haus, Flensborg

To 14.03.19 • 15:00 • Flensborghus, Flensborg

Stjernebesøg fra Berlin
OperetteKompagniet

Den Jyske Opera & Sønderjyllands Symfoniorkester

Kleopatra

Foto: R. Skjoldborg

Dansk Danseteater

Musik & Eventyr

Foto: S. Meisner

Sønderjyllands Symfoniorkester

Billetter - abo - gavekort

Ti 30.04.19 • 20:00 • Flensborghus, Flensborg

Folketeatret turné

3 x Henrik

Fr 22.02.19 • 20:00 • Deutsches Haus, Flensborg

On 27.03.19 • 20:00 • Idrætshallen, Flensborg

Jangmarks Agentur

KRASH & Chopin Danser

Lø 16.02.19 • 20:00 • Stadttheater, Flensborg

Foto: E. Therese

Kunsten at dø

Flagermusen

Fr 01.02.19 • 20:00 • Stadttheater, Flensborg

Foto: G. Thai

Dæmoner

Morgendagens stjerner

To 24.01.19 • 20:00 • Christuskirche, Nibøl

Ma 25.02.19 • 20:00 • Stadttheater, Flensborg

Mød mig på Cassiopeia - Sæsonafslutning
Foto: P. Sotoi

To 16.05.19 • 20:00 • Stadttheater, Flensborg

Foto: G. Thai

+ 49 (0)461 - 14408 125

SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter FL Nikolaistr. 7 eller ved indgangen

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

