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UGENs OVERSKRIFTER

Åben
[KONTAKT] Jaruplund Højskole åbner endnu mere
op for foredrag på institutionen.

Læs mere på KONTAKT side 2

200

[KONTAKT] 200 sildringer kom til koncerten med
Basix på Sild.
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side 3x
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Ny DSer
[KONTAKT] Anette Neumann er ny i DanmarksSamfundets landsledelse.

Læs mere på KONTAKT side 4

60 år
[KONTAKT] Sidst holdt han tale for damerne; på
mandag »nuller« han: Jens A. Christiansen fylder 60.

Læs mere på KONTAKT side 4+5

LEDER

Sydslesvigsk Forening

Besind
jer dog!

[KONTAKT] Mindretalsrådet i
Tyskland, repræsenterende sorberne, friserne, sinti og roma og
de danske sydslesvigere, er rystet
og fordømmer (brand)attentaterne mod flygtningene.
Vi taler om mennesker, der er
flygtet fra vold, forfølgelse, krig
og død for hos os at finde fred
og forståelse.
Men i stedet for at give dem beskyttelse og humanitær hjælp, er
øjensynligt mange borgere rede
til med stor kriminel energi at
tilsidesætte retsstaten.
Det er rystende at se, hvordan
visse borgeres frie demokratiske
grundholdning og kristeligt-humanistiske værdier uden skam
og skyld tilsyneladende er forbeholdt dem selv - men ikke
flygtningene.
Sidste år registreredes 789 attentater på asylinstitutioner, deraf
65 brandstiftelser.
Det er rystende at måtte være
vidne til, at ikke kun højreradikale kræfter, men også ganske
almindelige borgere i vort samfund er parate til at overskride lovens grænser for at løse
flygtningeproblemet. At ganske

almindelige borgere endda tolererer mordbrande for at opnå
deres politiske mål.
Mindretalsrådet i Tyskland går
ind for, at menneskerettighederne overholdes og respekteres med al politisk eftertryk.
Især når den demokratiske stat
- som nu - belastes af en fremmedfjendskhed, der øjensynligt
bliver accepteret af store dele af
samfundet.
Det er klart, at et mindretal som
sinti og roma er dybt bekymret
over udviklingen i Forbundsrepublikken, hvor politisk motiveret kriminalitet og fremmedhad
i det sidste halve år i stigende
grad atter synes at blive salonfæhig i dette land.
Her er Mindretalsrådets stilling
entydig, samstemmende og
solidarisk med sintierne, at der
er nultolerance over for enhver
politisk udvikling, der truer retsstatens demokratiske værdier og
rettigheder.
SSF deler Mindretalsrådets betænkeligheder og opfordrer til
besindelse.
SYDSLESVIGSK FORENING

MINDERHEITENRAT IN DEUTSCHLAND

Besorgt um die Demokratie
[KONTAKT] Am 10. März traf sich der
Minderheitenrat der vier autochthonen, nationalen Minderheiten und
Volksgruppen in Deutschland in
Heidelberg, wo die Vertreter der Friesen, der Sorben, der Dänen in Südschleswig Gast beim Zentralrat Deutscher
Sinti und Roma waren.
Unter Leitung des Vorsitzenden des
Minderheitenrates Jon Hardon Hansen, Däne aus Südschleswig, wurden
die Schwerpunkte für das Jahr 2016
erörtert und gemeinsame Vorhaben
geplant.
BEDROHT
Unter dem Eindruck der zu dem Zeitpunkt anstehenden Landtagswahlen
setzte sich der Minderheitenrat auch
mit dem Wahlkampf auseinander. Mit
Unverständnis reagierte der Rat auf
die wiederholten Plakatierungen der
NPD gegen die Minderheit der deutschen Sinti und Roma.
Der Minderheitenrat begrüßte und
unterstützte dabei die Initiative des
Zentralrates Deutscher Sinti und Roma, der die Städte aufgefordert hatte,
die diskriminierenden NPD-Plakate
abzuhängen - mit Verweis auf ein
Gutachten für das Bundesministerium
für Justiz und Verbraucherschutz.
Auch die aktuellen Geschehnisse
in Sachsen - den Brandanschlag in
Bautzen und die anderen Anschläge
gegen Flüchtlingsheime - verurteilte
der Minderheitenrat mit politischer
Vehemenz, und setzt sich ein für die
Einhaltung und Achtung der Menschenrechte; gerade auch dann wenn
eine »gesellschaftsfähig gewordene
Fremdenfeindlichkeit den demokratischen Staat bedroht«.
Mit Sorge beobachtet der Minder-

heitenrat dabei die Verrohung der
Debatte und die Beschädigung der
demokratischen Rechtsordnung in
Deutschland und Europa.
AMBITIONEN
Ein ambitioniertes Programm wartet
auf den Minderheitenrat im Jahr 2016.
Neben dem Gesprächskreis mit dem
Innenausschuss des Bundestages, der
Vorbereitung einer Bundestags- und
einer Bundesratsdebatte zu minderheitenrelevanten Schwerpunkten in
dieser Wahlperiode, dem Kongress

der autochthonen, nationalen Minderheiten in Südtirol/ Italien im Sommer,
einer parlamentarischen Veranstaltung
im Bundestag im Herbst sowie das
Verknüpfen einer europäischen Minderheitenpolitik mit dem deutschen
OSZE-Vorsitz 2016 stehen auf der
Agenda.
RAHMEN
Die Tagung des Minderheitenrates
beinhaltete auch eine Führung auf den
Spuren der deutschen Sinti durch die
Stadt Heidelberg und den Besuch der

Der Minderheitenrat mit seinem Vorsitzenden Jon Hardon Hansen (3.v.r.) vor dem
Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma in Heidelberg.
(Foto: Minderheitenrat)
der Föderalistischen Union Europäischer Volksgruppen (FUEV) in der
Kulturhauptstadt 2016 im polnischen
Wroclaw/ Breslau im Mai, der Europeada, der Fußballeuropameisterschaft

Ausstellung zum Völkermord an den
Sinti und Roma im Dokumentationsund Kulturzentrum deutscher Sinti
und Roma unter Leitung des Vorsitzenden des Zentralrates Romani Rose.

HØJSKOLEDAGE PÅ VALSBØLHUS

Første gang:
Nu på lørdag
[KONTAKT] Når en kreds af interesserede - og alle er velkomne - mødes
til Dansk Kirke i Sydslesvigs foredragsrække »højskoledage på Valsbølhus«
- første gang i år lørdag den 19. marts
kl. 9.30 - lægger den internationalt
ansete ekspert prof.em. Brian Patrick
McGuire ud med et oversigtsforedrag
om klosterbevægelsen i Europas kirkeog kulturhistorie fra begyndelsen til
vor egen tid. Dermed er emnet slået
kraftigt an.
Eksperten holder ligeledes et foredrag
om Tysklands apostel, Bonifatius, som
hans seneste bog omhandler.
Invitationen til foredragsrækken er
desværre ikke nået ud til alle, der burde have haft den, men ved indgangen
på lørdag kan man tilmelde sig – og
betale – for så meget eller så lidt i
højskoledage-forløbet frem til oktober,
som man ønsker.
Programmet finder man på http://
www.dks-folkekirken.dk/
pkm

Fra ”Fuldaer Sakramentar”: Bonifatius missionær og martyr.
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GUDSTJENESTER

FORFATTERAFTEN

Palmesøndag 20. marts
[KONTAKT] Mark. 14,3-9 ell. Joh. 12,
1-16.
Aventoft Kirke, 10, Bach Nielsen
Egernførde, 10, Mønsted
FL Ansgar Kirke, 9, Mogensen
FL Helligåndskirken, 10, Ørsted
FL Sct. Hans, 10, Dal
FL Sct. Jørgen, 10, Egeris
FL Sporskifte, 10, Hougesen
Frederiksstad, 19, Vogel
Gelting,10, Korsgaard
Harreslev, 11.30, Böll
Husum, 11, Vogel
Jaruplund, 10, Nedergaard Christensen
Lyksborg, 10, Fønsbo
Rendsborg, 11.30, Jacobsen
Satrup, 11, Steen
SL Ansgar, 10,
St. Peter Ording, 14.30, Jørgensen
Tønning, 11, Jørgensen
Hørnum, 11.30, Hansen

FREDAG 18. MARTS
Dedsbøl Apostelkirke, 10.30, Bach
Nielsen, påskegudstj. skoler og bhv.
Vyk, 14, Knudsen
MANDAG 21. MARTS
Frederiksstad, 10, Vogel, påskevandring
TIRSDAG 22. MARTS
Kappel, 10.30, Korsgaard, påskeandagt med bhv.
ONSDAG 23. MARTS
Kappel, 9.30, Korsgaard, påskeandagt
med skolen
Lyksborg, 10, Fønsbo, påskeandagt for
skolen
Store Vi kirke, 10, Rønnow, påskevandring

UGEN
DER KOMMER
18.
Den Slesvigske Kvindeforening: Generalforsamling på Jaruplund Højskole kl. 17
Flensborg SSF-distrikt Nord: Lotto i Tønnsenhuset kl. 19.30
Ældreklubben Flensborg-Duborg: Pakke-bingo på Flensborghus kl. 14.30
Læk UF: Generalforsamling i klubhuset kl. 20
SSF Husum og Ejdersted amter: Vestkystkultur med The Blues Overdrive på
Bredsted Danske Skole kl. 20
SSF-distrikt Egernførde: Jazzkoncert med Thorbjørn Risager i Medborgerhuset
kl. 20
SSF-distrikt Hytten/Okslev: Talentshow på Askfelt Skole kl. 16
SSF-distrikt Bøglund: Lotto i forsamlingshuset kl. 20
SSF- og SSW-distrikt Damholm: Generalforsamlinger i forsamlingshuset kl.
19.30
SSF-distrikt Slesvig-Frederiksberg: Vinsmagning og Zwiebelkuchen med Edgar
Lork i Mansteinstr. 9 kl. 19.30
19.
Flensborg Bibliotek og SdU: Påskesjov kl. 11
SSF-distrikt Sild: Forårsbasar i List kulturhus kl. 11-17
SSF-distrikt St. Peter-Ording: Påskeklip på Klitskolen kl. 15
SSF-distrikt Egernførde: Gækkebreve i Medborgerhuset kl. 10-14
SSF-distrikt Kiel-Pris/Klaustorp: Kvindeklub og familiemad, Christianshus kl. 14

Havets rytter hjemsøgte Husumhus
[KONTAKT] Det var en sluttet - men
interesseret - skare, der 14. marts lyttede til Dorothea Petersen, da hun på
Husumhus fortalte om sin bog, Havets
Rytter.
Dorothea Petersen stammer fra Flensborg-egnen og har boet på Sjælland i
årtier.
Inspirationen til at skrive en roman,
der foregår ved vadehav og halliger
har imidlertid spiret i hende fra den
tidligste ungdom.
Dorothea Petersens oldefar var postmester på Pelvorm. Hendes bedsteforældre var flyttet til Harreslev på flugt
fra arbejdsløshed og armod, men de
længtes hele livet tilbage til vestkysten,
kunne hun fortælle.
Men hun lagde heller ikke skjul på, at
Storms »Der Schimmelreiter« havde
været en væsentlig inspirationskilde. I
skole- og gymnasietiden fik hun stedse
at vide, at det plattysk, familien havde som hjemmesprog, var bondsk og

udannet. Storm skrev verdenslitteratur
på plattysk. - Da jeg fandt ud af det,
voksede jeg nogle tommer, sagde hun.
Bogens mystiske rytter optræder i
1362 og i 1953 og begår overnaturlige
ting.
- Det er en fejl at forsøge at forstå havets rytter. Han er som landskabet og
naturen på vestkysten, sagde Dorothea
Petersen.
Bogen rejser også spørgsmålet om,
hvorvidt et hvert menneskes skæbne
er forudskikket, eller vi selv kan styre
vort liv.
- Det er der sikkert mange meninger
om. Jeg skal ikke have noget sagt,
men det er værd at tænke over, sagde
Dorothea Petersen.
ph

Dorothea Petersen er en levende og engageret fortæller, både på skrift og i tale.
Hun læste også enkelte passager af bogen højt. (Foto: Peter Hansen)

BIBLIOTEKET

Den upassende læseklub
[KONTAKT] Udgiver forlagene
bøger, hvor manuskriptet burde
være endt i papirkurven? Er der en
god grund til, at en tilsyneladende
ubetydelig roman bliver udgivet og
kommer på hylderne på bibliotekerne?
I ”Den upassende læseklub” læser
deltagerne blandt andet bøger, som

anmelderne ikke synes om eller biografier om reality-stjerner. Kort sagt,
det, som mange ikke vil være ved,
at de har lyst til læse.
Læseklubben mødes første gang
torsdag den 7. april kl. 15.
Deltagerne taler om ”Jeg gør, hvad
jeg vil”, som er en biografi om reality-stjernen Linse Kessler.

Er du interesseret i læseklubben, så
kontakt bibliotekar Lene Lund på
biblioteket eller på mail lene.lund@
dcbib.dk
Der er fri entré.

JARUPLUND HØJSKOLE

20.
Ansgar Menighed Flensborg: Koncert med Jysk Musikkonservatoriums Pigekor
kl. 16
Helligåndskirkens Menighed Flensborg: Orgelkoncert med Stephan Krueger kl.
17
SSF-distrikt Sild: Forårsbasar i List kulturhus kl. 11-17
21.
SSF: Reception i anledning af Jens A. Christiansens 60 års fødselsdag på Flensborghus kl. 16-18.30
Flensborg SSF-distrikt Nord: Margretheklub i Menighedshuset kl. 14
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark: Gabys læsekreds på skolen kl.
19.30
SSF-distrikt Nibøl: Generalforsamling i foreningshuset kl. 19.30
SSF-distrikt St. Peter-Ording: Højtlæseaften på Klitskolen kl. 19.30-21
Slesvig Folkekor: Korprøve i Ansgar kl. 19.45-21.30
22.
Lyksborg Kvindeforening: Tur til Mikkelberg i privatbiler fra ZOB kl. 9.30
Skovlund ældreklub: Påskeklip i forsamlingshuset kl. 15
SSF-distrikt Karlum-Tinningsted-Klægsbøl: Generalforsamling i Tinningsted Forsamlingshus kl. 19
SSF-distrikt Rendsborg/Bydelsdorf: Påskefrokost i Ejderhuset kl. 19
SSF-distrikt Bøglund: Hobby i forsamlingshuset kl. 19
Sønderbrarup Seniorklub: Spil i menighedslokalet kl. 15
23.
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
De danske foreninger i Skovlund-Valsbøl: Bogbus ved Skovlund Skole kl. 1314.30
Læk Ældreklub: Morgenmad i pensionistboligernes klublokale kl. 9
Aktive Kvinder Nibøl og Seniorklubben: Påskefrokost i foreningshuset kl. 11
De danske foreninger på Sild: Filmen ”Sommeren ’92” vises i Kinowelt kl. 20
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
Slesvig Seniorklub: Spil i Ansgarsalen kl. 14
24.
Jaruplund Højskole: Åbent foredrag med Ole Præstkær Jørgensen om ”Via Dolorosa i kunsten” kl. 10.15
SSF-distrikt Gelting-Gulde-Runtoft: Påskearrangement i Gelting Forsamlingshus
kl. 12
SSF-distrikt Svansø: Skat på Risby Danske Skole kl. 19
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
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Jaruplund Højskole med tidssvarende faciliteter og åbne foredrag for interesserede. (Foto: Jaruplund Højskole)

Åbne foredrag
[KONTAKT] I forbindelse med kurset
”Påske og forår i grænselandet” åbner
Jaruplund Højskole dørene for alle
interesserede til et foredrag om kunst,
”Via Dolorosa i kunsten« torsdag den
24. marts klokken 10:15. Foredraget
holdes af Ole Præstkær Jørgensen.
Tilmelding til højskolen på 04630969140 eller kontoret@jaruplund.de
BARE KOM
Jaruplund højskole åbner dørene og
inviterer sydslesvigerne indenfor sam-

men med højskolens korte-kursister til
en række forskellige aktiviteter i 2016.
Sæsonen indledes med benævnte
kunstforedrag torsdag den 24. marts
- og allerede ugen efter, søndag den
3. april, er der et foredrag med titlen
”Vadehavssange af Jens Rosendal”.
I aktivitetsrækken kommer kursister
og gæster udefra omkring ikke så lidt
- foredrag om Wagner, skibsfartens
historie i hertugdømmerne, Sydslesvig
gennem tiderne, Grønlands kunst, fællesspisning og koncert med Christine

Larsen.
- Alle os på Jaruplund Højskole glæder
os til at byde velkommen indenfor til
disse arrangementer, sammen med vores korte-kursister og medlemmerne af
Jaruplund Højskoles Støttekreds, siger
forstander Karsten B. Dressø.
Arrangementerne er gratis, og man
kan købe kaffe, te og vand.
www.jaruplund.de
www.jaruplund.de/korte-kurser/1-uge/

Styrk vores mindretal - 

skaf et nyt SSF-medlem!
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BASIX PÅ SILD

FEMSPROGET FILM

Basix på scenen i Venningsted. (Fotos: privat)

Over 200 til koncert
[KONTAKT] Fra at være nærmest
alene om at tilbyde koncerter med
forskellige musikgenrer på Sild, er Vesterland Ungdoms- og Idrætsforening,
VUI, nu én blandt mange, og antallet
af koncerter på Sild er ufattelig stort.
Mens koncerterne på Hans Meng-Skolen i ungdomsforeningens regi har
været ganske få de sidste år, så har
SSF-distriktet etableret sig som arrangør af enkelte store coverkoncerter om
sommeren i ”Sylt Quelle” i Rantum,
hvor ”Meerkabaret” også holder til.

På initiativ fra SSF har begge foreninger for to år siden indledt et samarbejde om gennemførelse af større
koncerter, som den enkelte forening
ikke kan klare alene økonomisk og
arbejdsmæssigt. I september 2014
startede man med en Bryan Adams
coverkoncert i Rantum, og i fredags
satte man så det næste skib i søen i
den nye ”Kursaal 3” i Venningsted
med en Basix-koncert.
Basix’ professionelle karriere tog fart i
2001, da de opnåede en flot 2. plads i

Det Danske Melodi Grand Prix. Også
det internationale publikum har fået
øjnene op for Basix’ kvaliteter, og en
betydelig del af den prisbelønnede
gruppes koncertvirksomhed foregår i
dag i udlandet.
Danske Basix er en sværvægter inden
for vokalmusikken, og VUI og SSF var
spændte på, om øboerne havde appetit på en aften med a cappella-sang.
Det havde de.
Langt over 200 personer fyldte godt
op i den store sal i det nybyggede
”Haus am Kliff”. Salen er måske ikke
alles smag, men den har alt fra lys- og
lydanlæg til mobile barer, så det er
en smal sag at gennemføre selv større
koncerter.
Basix tændte publikum, og begejstringen ville ingen ende tage. Efter reaktionerne at dømme kunne koncerten
godt have fortsat timer efter det sidste
ekstranummer.
Aftenens program svarede til, hvad
Basix optrådte med på Flensborghus
aftenen før, anmeldt i Flensborg Avis i
lørdags.
wj

Filminstruktør Martin Tiefensee introducerede selv filmen. (Fotos: Peter Hansen)

Der er fortsat lidt boyband over gruppen.

DRAGE-SVAVSTED

Siger nej til at lade sig sluge
[KONTAKT] Frederik Pers, der er kasserer i Drage-Svavsted SSF og sidder i
Drage kommunalbestyrelse for SSW,

kunne på SSF-distriktets generalforsamling forleden fortælle, at kommunen har bevilget 500 euro til SSF.

Nogle af byrådsmedlemmerne gav i
den forbindelse udtryk for, at de ville
foretrække, om SSF henlagde sine
aktiviviteter til det kommunale forsamlingshus frem for det danske, og at de
danske deltog i landsbyens lanterneoptog i stedet for at arrangere sit eget.
- Det sagde jeg klart nej til, sagde Frederik Pers.
Han høstede på generalforsamlingen
stor anerkendelse for sin klare afvisning.
Distriktet fik på generalforsamlingen
ny næstformand, idet Heike Huster
ikke ønskede at fortsætte på posten. I
stedet valgtes Tatjana Mahmens.
Formanden kunne i beretningen glæde sig over et aktivt år, som også bød
på en beskeden medlemsrfremgang.
147 medlemmer tæller distriktet nu.
Der bor cirka 550 mennesker i Drage.
Statistikken viser også stigende aktivitetstal for forsamlingshuset.
- Vi skal vise, at der er liv i huset, nu
hvor der trues med at lukke forsamlingshuse, sagde Nadine Baumann-Petersen.
ph

Frederik Pers afviser pres. (Foto: Peter
Hansen)

Sönnich Volquardsen var både i salen og på lærredet.

Vakte begejstring
[KONTAKT] Et halvt hundrede seniorer fra SSF Husum og Ejdersted amter
nød forrige torsdag Martin Tiefensees
film Rudbøl Sø om livet i grænselandet.
Filmen, der blev vist på Husumhus,
er en dokumentar, der dels handler
om fiskeri, rørskær og sivskofletning
på og ved Rudbøl Sø, dels om Rudbøl
som grænseby, og om svundne tiders
smuglerier over Rudbøl-grænsen.
Rudbøl Sø foregår på dansk, sønderjysk, frisisk, tysk og plattysk, men blev
her vist med danske undertekster.
Blandt publikun var også Sönnich
Volquardsen, der selv er med i filmen.
Han fortæller i filmen om sin bedstemors karriere som spritsmugler i Rud-

bøl. Den gamle dame havde flokke af
flasker surret fast til kroppen, når hun
krydsede grænsen for nordgående.
Hun takkede altid pænt nej, når de
flinke toldere tilbød hende et lift i tjenestebilen.
- Hun havde ikke kunnet sætte sig i
bilen for alle de flasker, siger Sönnich
Volquardsen i filmen.
I filmen fortaltes også om en tolder,
som i stedet for at visitere mistænkelige grænsegængere, der ville sydpå,
lod dem stå op af en gloende hed kakkeloven, mens han granskede deres
papirer meget nøje. Ikke sjældent førte
det til, at smørret begyndte at løbe ud
af buksebenene på dem.
ph
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GOSPEL I EGERNFØRDE

60 ÅR

En dejlig sangoplevelse
[KONTAKT] Sangprogrammet bestående af otte sange, sammensat af
instruktør Bebiane Bøje og med Jakob
Gunnertoft som ledsager på klaveret,
ventede deltagerne ved dette års gospelworkshop i Egernførde.
Et arrangement, som SSF-bestyrelsen

og kirken i fællesskab nu arrangerede
for 3. gang. Deltagerne øver fra 10 til
16, og deltagergebyret på 15 euro inkluderer noder og en lille frokost, kaffe
og kage.
Det var tydeligt, at de 16 deltagere
fra Flensborg, Slesvig, Rendsborg og

Reception

selvfølgelig Egernførde og omegn havde hygget sig med hinanden og sangfællesskabet, inden de som afslutning
sammen med Bebiane Bøje inviterede
til en åben koncert, som 25 tilskuere
nød. Efter de to første sange blev også
publikum inviteret med til at synge i
en fællessang opdelt i to grupper med
første- og anden-stemmerne fra koret.
Bebiane Bøje udtrykte glæde ved at
være tilbage i Egernførde.
Efter koncerten roste næstformand
Gitte Hougaard-Werner koret, som jo
for første gang sang sammen i denne
konstellation, og takkede Bebiane Bøje og Jakob Gunnertoft for en utrolig
dejlig sangoplevelse.
ds
Gospelkoret og Bebiane Bøje. (Foto:
DWS)

[KONTAKT] Mandag den 21. marts
fylder vores generalsekretær Jens A.
Christiansen 60 år.
I den anledning er det Sydslesvigsk
Forening en glæde at indbyde medlemmer, venner og samarbejdspartnere til en reception samme dag kl.
16.00 - 18.30 på Flensborghus, Nørregade/ Norderstr. 76 i Flensborg.
Jon Hardon Hansen,
formand
I stedet for gaver vil det glæde fødselaren, at man støtter mindretallets
landshold, der til sommer deltager
i FUENs fodbold-EM for mindretal,
Europeada, med et beløb (mrk.
»Europeada«) på SSFs konto i:
Union-Bank Flensborg, IBAN: DE23
2152 0100 0000 0171 75 BIC:
UNBNDE21XXX eller Sydbank Padborg, IBAN: DK76 8065 0001 1095
99 BIC: SYBKDK22

DANMARKS-SAMFUNDET

Et år med rutsjeture
[KONTAKT] ”Det har været et lidt
forvirrende år. Først med flere negative indspark, men heldigvis endte det
langt bedre end frygtet.” Det konstaterede landsformand Erik Fage-Pedersen på Danmarks-Samfundets årlige
repræsentantskabsmøde lørdag den 5.
marts i Brøndby, som SSFs forretningsudvalgsmedlem og ny Sydslesvig-repræsentant for Danmarks-Samfundet,
Annette Neumann, for første gang
deltog i. Hun blev ledsaget af Gaby
Böttinger fra Dansk Generalsekretariat.
FORVIRRING
Forvirringen skyldtes bl.a., at landsledelsen i maj sidste år fik at vide, at
Danmarks-Samfundet ikke mere kom i
betragtning ved uddelingen af tips- og
lottomidler fra Kulturministeriet pga.
færre midler til uddeling. Gennem
henvendelser fra landsledelsen og et
møde med kulturministeren lykkedes
det dog alligevel at få bevillingen.
Derudover blev Danmarks-Samfun-

brug af den lukkede kongekrone. Af
bemærkningerne til lovændringen er
det ret tydeligt, at man også har tænkt
på Danmarks-Samfundet – så der er al
grund til at være fortrøstningsfuld.
TRE PROJEKTER
Om igangværende og kommende opgaver nævnte Erik Fage-Pedersen i sin
fyldige beretning tre større projekter,
hvoraf opdatering og udgivelse af den
udsolgte bog ”For Nordens Frihed”
har første prioritet. Dernæst står en
app på ønskelisten, som skal indeholde mange nyttige oplysninger om
Danmarks-Samfundet. Og endelig skal
et nyt oplag af guiden til korrekt brug
af Dannebrog ”Sådan bruges Dannebrog” trykkes, fordi den er ved at være
udsolgt.
DANNEBROG 800 ÅR
En anden større opgave, som trænger
sig på, er, at der kun er tre år til Dannebrogs 800-års fødselsdag i 2019.

Afgåede næstformand og landssekretær Finn Rasmussen med sydslesvigske Annette Neumann, som på mødet blev valgt som suppleant til landsledelsen. I Danmarks-Samfundet deltager suppleanterne i landsledelsens møder. (Foto: privat)
det informeret om, at der ikke må
sælges Valdemarsflag på åben gade
i Danmark fra 2017. Men også dette
problem blev løst, idet foreningen har
fået at vide, at den ikke er omfattet
af de strenge regler i den nye lov om
indsamlinger, blot der overholdes god
salgsskik.
KONGEKRONEN
Sidst, men ikke mindst, fik Danmarks-Samfundet sidste år oplyst af
Rigsarkivet, at - med mindre det havde
en skriftlig tilladelse til at benytte den
lukkede kongekrone i dets logo - skulle denne brug ophøre. Logoet er blevet moderniseret, men kongekronen
har fra begyndelsen været en vigtig
bestanddel af logoet og er formodentligt tegnet i 1912. Desværre brændte
Danmarks-Samfundets arkiv i 1924,
så foreningen har ikke selv nogen tilladelse. Men også her ser det ud til,
at der kan findes en positiv løsning
for at få en tilladelse til at bibeholde
kronen. Kulturministeren har udsendt
et ændringsforslag til arkivloven, som
er den lov, der giver Rigsarkivet myndighed til at overvåge og påtale mis-

Landsledelsen begyndte allerede
sidste år at diskutere, i hvor høj grad
Danmarks-Samfundets skal og kan
involveres i fejringen. Post Danmark
er indstillet på at udgive et eller flere
frimærker i anledning af fødselsdagen.
Statsministeren er også blevet gjort
opmærksom på sagen, og der blev
foreslået, at ministeriet nedsætter en
arbejdsgruppe til at styre tingene, idet
det overstiger Danmarks-Samfundets
personalemæssige og økonomiske
formåen at stå i spidsen for et så stort
projekt. Statsministeriet har takket for
henvendelsen og vil vende tilbage,
når det er besluttet, i hvilket omfang
dagen skal markeres. Ministeriet har
også noteret sig Danmarks-Samfundets
tilbud om at deltage i planlægningen.
Af mindre opgaver skal det nævnes, at
Danmarks-Samfundet er i gang med at
udarbejde to foldere: en, som Aalborg
Flagfabrik vil vedlægge alt materiale,
som de sælger. Den vil ud over reklame for Aalborg Flagfabrik indeholde
lidt om Danmarks-Samfundet og selvfølgelig en indmeldelsesblanket. Den
anden folder er designet til på en let

tilgængelig måde at hjælpe præsterne i
forbindelse med faner i kirken. Det er
tanken, at den skal fordeles til samtlige
kirker.

AKTIVE KVINDER

TAK TIL SYDSLESVIG
I forbindelse med sin beretning takkede formanden også alle hjælpere ved
årsmøderne i Sydslesvig. Det er hans
opfattelse, at Danmarks-Samfundet
bliver mere og mere synlig og kendt
syd for grænsen. Der er nu så mange
medlemmer i Sydslesvig, at der snart
kan regnes med oprettelsen af en lokalforening for hele området. Arbejdet
er i fuld gang.
NY SUPPLEANT
Der var genvalg til alle, der stod på
valg, på nær næstformand og landssekretær Finn Rasmussen fra Rønne.
Efter mange års arbejde i landsledelsen
ønskede han ikke genvalg. På landsledelsens forslag blev Annette Neumann
valgt som ny suppleant.
Annette Neumann overbragte på
Sydslesvigsk Forenings vegne en stor
hilsen fra det danske mindretal og takkede for tilliden til den nye post. Hun
indrømmede gerne, at det hele er ret
nyt for hende, men hun understregede, at hun tager arbejdet alvorligt.
Hun sluttede sin hilsen med følgende
ord: ”Det rød/hvide og særligt Dannebrog rører ved noget dybt inde i mig.
Den glæde og respekt for vores flag,
som jeg altid har haft, vil jeg fremadrettet repræsentere på min måde og så
godt jeg kan.”
UDDELER FLAG OG FANER
Mens der i Danmark hvert år på Valdemarsdagen den 15. juni uddeles
dannebrog som faner og flag til organisationer og foreninger ved flagfester
over hele landet, sker overrækkelsen
af flag og faner i Sydslesvig til distrikter, skoler, børnehaver eller andre
foreninger og institutioner typisk i
årsmødeweekenden - skænket af Danmarks-Samfundet.

40 strikkeglade kvinder til weekendstævne på Christianslyst. (Fotos: privat)

Aktivt
weekendstævne
[KONTAKT] 5.-6. marts holdt DSH
Foreningen af Aktive Kvinder i Sydslesvig generalforsamling og weekendstævne på Christianslyst.
På kredsgeneralforsamlingen for bestyrelsesmedlemmerne fra de forskellige
foreninger kunne formanden Karen
Scheew berette om et aktivt år med
forskellige arrangementer. Højdepunktet var en tur til Holland. Foreningen
har 461 medlemmer i hele Sydslesvig.
Kredstyrelsen består nu af formand
Karen Scheew, næstformand Margrid
Jensen, kasserer Inger Doll, bisidderne
Renate Petersen og Karin Becker og
suppleanterne Erika Jentzen, Regina
Walter og Gurli Svane. Som revisorer
valgtes Inge Moritz og Traute Zilch.
Følgende arangementer er planlagt i
2016: Sort sol 6. april, husmoderdag
på Sild 25. juni og Århus-tur 1. oktober.

40 TIL WEEKENDSTÆVNE
Lørdag eftermiddag havde foreningen
inviteret Margit Berthelsen fra Sønderborg til at undervise i vævestrik.
Deltagerne lærte at strikke enkle men
effektfulde mønstre som ”punktum”,
”fransk lilje” eller ”hængekøjer”. Ligeledes gav Margit mange strikketips
om f.eks. opslagning eller aflukning og
strikke-finish.
Efter middagen om aftenen præsenterede hattemageren Walburga Jäger fra
Flensborg en stor kollektion af hatte.
Alle havde mulighed for at prøve dem.
Søndag formiddag stod emnet på historisk strik. Margit havde taget mange
smukke gamle interessante strikkede
ting og effekter med.
Weekendstævnet sluttede alt for tidligt
for mange af de strikkeglade med en
frokost.
Karin Becker

Hvis man altså har brug for et nyt flag
eller en ny fane, kan ansøgningen
inden den 1. maj ske via hjemmesiden www.danmarkssamfundet.dk/
sydslesvig. Man kan også ringe til Gaby
Böttinger, Dansk Generalsekretariat,
på tlf. 0461 14408 119, eller skrive en
mail til gaby@syfo.de for at få nærmere oplysninger. Hun er forbindelsesled
mellem ansøgerne og Sydslesvig-repræsentant i Danmarks-Samfundet,
Annette Neumann.
Penge til at købe faner og flag for,
indsamler Danmarks Samfundet bl.a.
ved salg af de små Valdemarsflag ligeledes den 15. juni hvert år. I Sydslesvig
sælges de små Dannebrogsflag alle årsmødedage. Det er efterhånden blevet
en fast tradition, at distrikterne sælger
dem i forbindelse med opkrævning af
entréen og dermed bruger disse små
klisterflag gerne som synligt adgangstegn til møderne.
Kredsstyrelsen f.v.: Karen Scheew, Traute Zilch, Gurli Svane, Margrid Jensen,
Renate Petersen, Erika Jentzen, Karin Becker og Inger Doll. Regina Walter og Inge
Moritz mangler.
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I AFTEN: JAZZ PÅ FLENSBORGHUS

HATSTED
Malene Kjærgård - i aften på Flensborghus. (Foto: Zapolskadesign)

Mandagskaffe
[KONTAKT] Medlemmerne af SSF og
menigheden for Husum og omegn inviteres atter til mandagskaffe i Hatsted
Forsamlingshus - denne gang mandag
den 21. marts kl. 14:30.
Der bydes på kaffe og kage.
Initiativtagerne Ulrich Vogel, Anna

Cornelsen og Signe Andersen opfordrer til at mødes til ukompliceret
samvær, hygge og uformel samtale.
Medbring gerne et spil eller noget
håndarbejde.
Der tages imod tilmelding på tlf.
04846 590.

SPORSKIFTE

Med Malene Kjærgård Group
[KONTAKT] I dag, torsdag den 17.
marts kl. 20 står Malene Kjærgård
Group i centrum for SSFs og SdUs jazz
på Flensborghus.
Standarden i den danske vokale jazz
– særligt på kvindesiden – er skyhøj.
Et af de nyere skud på jazzhimlen er
Malene Kjærgård.
Til koncerten med Malene Kjærgård

Group spilles fortolkninger af standards fra den amerikanske sangskat
samt Malenes egne kompositioner.
”Malene Kjærgård skriver iørefaldende
melodier, ligesom hun evner at skrive
tekster med både indhold og flair for
de små sproglige finurligheder, der
holder fast i lytterens opmærksomhed”
skrev ’Jazzstjerner’.

Publikum kan glæde sig til en personlig og teknisk dygtig sangerinde, der
formidler sine sange med en lethed og
ubesværethed og ikke mindst en naturlighed, der er sjælden.
Og så bliver hun bakket op af et hold
af fremragende jazzmusikere.

Afslutning og afsløring
[KONTAKT] Sporskifte danske menighed indbyder til palmesøndag-gudstjeneste den 20. marts kl. 10.
Menigheden har afslutning for og med
minikonfirmanderne, og ved denne
gudstjeneste afsløres den nye præstet-

avle med navnene på de præster, der
virkede i Sporskifte.
Alle er velkomne, og der er kirkekaffe
efter gudstjenesten.
th

HELLIGÅNDSKIRKEN

Orgelkoncert

ANSGAR FLENSBORG

[KONTAKT] Søndag den 20. marts kl.
17 giver Stephan Krueger orgelkoncert
i Helligåndskirken i Flensborg. På programmet står værker af bl.a. J.S. Bach
(præludium og fuga f-mol), Max Reger

(præludium, melodica, basso ostinato,
fuga fra (aus) op. 129), N.O. Raasted
og R. Langgaard.
Entré: 5 euro.

Jysk Musikkonservatoriums Pigekor synger i Flensborg Nord på søndag.

Koncert med pigekor
[KONTAKT] Jysk Musikkonservatoriums Pigekor med 40 piger i alderen
13-19 år holder koncert i Ansgar Kirke, Aabenraagade/ Apenrader Str. 25
i Flensborg, søndag den 20. marts kl.
16.
Fri entré.
Programmet er varieret og rummer
kirkelig som verdslig musik.
Michael Rosenfeldt er organist og Helle Høyer Vedel dirigent.

Koret tager i påskeferien på en koncertturne til Sønderjylland og Sydslesvig, inden det rejser videre til Hamborg for at besøge og synge sammen
med Hamburger Mädchenchor.
Pigekoret er aktivt mest på lokale
scener i og omkring Aarhus og samarbejder med Aarhus Symfoniorkester,
Den Jyske Opera og andre kor, men
har igennem en lang årrække også
rejst udenlands for at møde andre kor

eller deltage i internationale korkonkurrencer. I disse sammenhænge har
pigekoret vundet anerkendelse og fine
placeringer i bl.a. Ungarn, Italien og
Spanien.
I den danske børnekorkonkurrence
”Sangerdyst fra Kyst til Kyst” vandt
koret 1. prisen ved finalen i den allersidste udgave af slagsen, i april 2016 i
Esbjerg.

FILM PÅ SLESVIGHUS

Påskemiddag
[KONTAKT] Efter gudstjenesten
skærtorsdag den 24. marts kl. 17 i
Helligåndskirken i Flensborg er der
fællesspisning i menighedslokalerne i
Stuhrsallé 17.
Her serveres og forklares det jødiske
påskemåltid. Hvorfor spises der lam,

bitre urter og mørtel?
Tilmelding senest den 21. marts på tlf.
56446.
Pris: 5 euro for voksne, 0 euro for
børn.
Louise og Jacob Ørsted

SKT. KNUDSGILDET

Med forårets komme
begynder gildet for alvor

Botanikeren Wulf bukkede under for sygdom og feber. De indfødte stedte ham til hvile på en blomstersmykket tømmerflåde.

25 til film
[KONTAKT] Filmen Guldkysten - instrueret af Daniel Dencik - fik godt
25 medlemmer til at besøge Slesvighus-biografen den 10. marts. Ostebordet blev besøgt flittigt, inden filmen
begyndte.
En farvestrålende film med fantastiske

naturoptagelser som kulisse for botanikeren Wulf, der skulle (gen)oprette
kaffeplantager for kongen. Handlingen
var måske lidt ude af takt med virkeligheden, hvilket vi jo også oplevede i
TV-serien ”1864”.
Botanikeren Wulf bukkede under for

sygdom og feber. De indfødte stedte
ham til hvile på en blomstersmykket
tømmerflåde.
Alt i alt forekom filmen dobbelt så
lang, som den kunne have været.
Tekst og foto:
SSF Gottorp Amt/t.

[KONTAKT] Lørdag den 12. marts
samledes Skt. Knudsgildets festklædte
brødre med damer til en sammenkomst i anledning af Knud Lavards
fødselsdag.
Efter et kort gildemøde gik selskabet til
bords og oldermand Heinz Rudebeck
bød velkommen og talte om gildets
betydning før og nu.
Den lange historie må ikke glemmes.
Dagens broderskabstanke er groet
frem med den skrå, der vedtoges i
1921 og som stadig gælder, men selvfølgelig må hver generation vurdere,
om de gamle værdier fortsat har gyldighed for den enkelte og for gildet.
Alle foreninger – også Skt. Knudsgildet – har i dag det problem, at yngre
generationer er så fortravlede – det
er næsten blevet et mantra, men des
mere grund er der til at finde et sted,
hvor man kan lægge hverdagens travlhed bag sig for en stund. Et sådant
sted er Skt. Knudsgildet.
Senere på aftenen fik broder Jens A.
Christiansen ordet og holdt en velformet tale for damerne, der behørigt
hyldedes. De er reelt med i gildet og
særdeles vigtige for brødrene.
Der var en god stemning, og alle så
frem til april, hvor det regelmæssige
gildeliv igen kommer i gang. Gildet ser
frem til, at yngre mænd får lyst til at

gæste gildet på vores onsdage og ved
selvsyn oplever det gode samvær på
Skt. Knudsborg.
Erik Jensen,
oversekretær

Knudsbroder Jens A. Christiansen holdt
en velformet tale for damerne. (Forto:
privat)

