
Der blev ikke fundet nogen 
formand til Det Sydslesvigske 
Samråd, da rådet holdt møde 
mandag aften på Flensborghus. 
Det så det ellers ud til, for punk-
tet stod på dagsordenen og der 
var endda to kandidater til po-
sten. Gitte Hougaard-Werner, 
nuværende formand for Samrå-
det og SSF-formand, havde sagt 
ja til eventuelt genvalg. Hun var 
indstillet af SSF og SdU, og både 
SSW og De Tilsluttede For-
eninger havde signaleret deres 
støtte til hende. Modkandidaten 
var Christian Jürgensen, nuvæ-
rende næstformand for Samrå-
det og formand for bestyrelsen 
i Dansk Centralbibliotek for Syd-
slesvig, hvor han repræsenterer 
Grænseforeningen e. V.
I SSFs og SdUs indstillinger 
stod han til at fortsætte som 
næstformand af Samrådet, men 
Sundhedstjenesten og Kirken 
indstillede ham som formand 
i stedet. Biblioteket havde in-
gen egen kandidat, men siden 
Christian Jürgensen er formand 
for bibliotekets bestyrelse, var 
deres stemme selvforklarende. 
Skoleforeningen havde ligele-
des ingen egen kandidat, men 

ved seneste formandsvalg i 2021 
udtalte Skoleforeningens for-
mand Udo Jessen sig imod en 
SSF-kandidat, der ifølge ham 
ikke er “neutral”. 
Dermed var der op til mødet 
mandag lagt op til en spæn-
dende demokratisk proces. Im-
mervæk så det ud til, at begge 
kandidater havde fire ud af ni 
mulige stemmer. På den måde 
ville Friisk Foriinings stemme 
muligvis blive tungen på vægt-
skålen.  

Lukket formandsmøde
Det forventede kampvalg og 
en mulig debat herom udeblev 
dog, hvilket skyldes et lukket 
formandsmøde, der blev holdt 
tidligere på dagen. SSW hav-
de inviteret til det møde, hvor 
organisationernes formænd 
åbenbart besluttede, at for-
mandsvalget skulle udskydes. 
Begrundelsen var, at der først 
skal ses på Samrådets samar-
bejdsaftale. Den skal i forvejen 
revideres, hvilket eventuelt kan 
åbne op for, at processen om-
kring valget til formandsposten 
forandres. Muligvis vender Sam-
rådet tilbage til en rotationsord-

ning, som rådet har haft før. Det 
vil sige, at organisationerne på 
skift stiller formanden. Det kun-
ne i det mindste lukke for even-
tuelle kampvalg.  
En ændring af samarbejdsafta-
len kunne eventuelt også give 
formandskabet flere eller færre 
kompetencer. I den nuværende 
aftale står der blot, at “formand-
skabet forbereder og efterbe-
handler Samrådets møder samt 
koordinerer varetagelsen af op-
gaver af fælles interesser mel-
lem møderne, herunder visse re-
præsentative opgaver”, men det 
blev i løbet af samrådsmødet 
mandag aften antydet, at den 
del skulle man se på. 
Hvad det konkret betyder, navn-
ligt efter Samrådet skrinlagde en 
forandring af strukturen inklu-
sive et styrket Samråd, fremgik 
ikke mandag aften. Heller ikke, 
hvorfor den demokratiske pro-
ces omkring formandsvalget 
ikke kunne tåle offentlighedens 
lys. 
Christian Jürgensen fastslog 
blot, at emnet er ømtåleligt, og 
at udtrykket “kampvalg”, som 
Flensborg Avis havde brugt, er 
skadeligt for Samrådets om-

dømme.

SSFs position skal drøftes i ho-
vedstyrelsen
Kirsten Vognsen Weiss, SSFs 1. 
næstformand og ligeledes med-
lem af Samrådet, er dybt frustre-
ret over forløbet mandag aften.
- Samrådet er ikke engang i 
stand til noget så simpelt som 
at vælge en formand uden at 
der er stridigheder. Vi taler her 
om en post, der ret beset ikke 
har nogen betydning for min-
dretallet. Næstformænd, forvalt-
ningschefer og offentligheden 
holdes ude, når beslutninger 
og drøftelser foregår på lukke-
de formandsmøder. Det er mildt 
sagt udemokratisk, lyder det fra 
Kirsten, der samtidig foreslår, at 
SSF tager Samrådet op til næste 
møde i hovedstyrelsen. 
- Samrådet virker på mig så 
betændt, at det blokerer mere 
end det gavner. Jeg har for tiden 
svært ved at se, at mindretallet 
får noget konstruktivt ud af sam-
rådsmodellen. Derfor bliver vi 
nødt til at drøfte SSFs fremtidige 
position med henblik på Samrå-
det.

Magisk lejr på Tydal 
holdes igen i år03 Masser af gode kul-

turtilbud: Februar har 
meget at byde på07 SdU’s frivillige mødes 

til foreningsaften på 
Flensborghus08Frivillighed: Annette 

vil ikke lade være02
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26.
SSF: Anders Ahnfelt -Rønne viser forestillingen ”Noget om 
at blive grebet” i Medborgerhuset, Egernførde kl. 19:30
SSF Humanitært Udvalg: Seniorfolkedans, kl. 14.30 på 
Flensborghus
Harreslev Kvindeforening: Overraskelseseftermiddag på 
skolen, kl. 15.00
SSF/SSW Vanderup/Jørl: Generalforsamling, Foreningslo-
kale Vanderup Skole, kl 19
Historisk Samfund for Sønderjylland – Sydslesvigkredsen: 
„KZ-lejrene var tæt på“ og ”Mødet med nazismens arv i 
Sydslesvig” ved Jens-Christian Hansen henholdsvis Anke 
Spoorendonk, Gottorp Skolen, kl. 19-21

27.
SSF Hanved/Langbjerg: Grønlangkålsspisning for hele 
familien, Hanved-Langbjerg Forsamlingshus, kl. 17.00
SSF Rendsborg By: Vinterfest med grønkål, Ejderhuset, kl. 
19.00

28.
SSF Flensborg By: Morgensang på Flensborg Bibliotek, kl. 
9.00

30.
SSW Harreslev: Opstillingsmøde, Borgerhuset Harreslev, kl. 
19.00
SSF Hatlund/Langballe: Generalforsamling Hatlund-Lang-
balle Danske Skole, kl. 19
DCBIB: Strikkecafe med oplæsning kl. 19 på Flensborg 
Bibliotek

31.
SSF Slesvig: Fællesspisning, Slesvighus, kl. 18.00
SSF Bredsted: Generalforsamling, Bredsted Danske Skole, 
kl. 19
SSF Dannevirke: Generalforsamling, Hærvejshuset, kl. 19

FEBRUAR
1.
SSW Lyksborg: Generalforsamling og opstillingsmøde på 
skolen, kl. 19.00
SSF/SSW Flensborg Nord: Generalforsamling, Tønnsen-
huset, kl.18.45, spisning kl. 18
Ansgar Kirke: Knud Ramm-Mikkelsen ”Mit liv i Sydslesvig” 
kl. 10-12 

2.
SSF: Mungo Park viser forestillingen ”SMASK” i Stadtthea-
ter, Flensborg kl. 19:30
SSF Humanitært Udvalg: Seniorfolkedans, kl. 14.30 på 
Flensborghus

Torsdag, d. 26. januar 2023
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Gudstjenester

Annette vil ikke lade være

Årsmødernes motto lyder “Fri-
villig - fordi jeg ikke kan lade 
være!”, men Annette Neumann 
fra SSFs årsmødeudvalg kunne i 
princippet godt lade være - men 
det vil hun ikke.
“Jo, jeg kunne lade være, men så 
ville jeg på sin vis lægge mindre-
talletslivet, som jeg kender det, 
bag mig. Jeg ville droppe alt det, 
jeg godt kan lide ved Sydslesvig. 
Frivillighed betyder rigtig meget 
for mig. Den er langt hen ad ve-
jen et udtryk for en helt særlig 
kærlighed til noget.
Jeg har altid været en del af min-
dretallet. Først i børnehaven, så i 
skolen. Som mange andre, hav-
de jeg også en periode, hvor jeg 
ikke helt vidste, hvor jeg hørte til. 
Det er for manges vedkommen-
de den tid, hvor man også lige 
skal finde ud af, hvad der giver 
mening i ens liv. Det blev hurtigt 
klart, at det for mit vedkommen-
de er mindretallet. Her var og er 
der brug for mig. Sådan oplever 
jeg det nemlig stadigvæk. Min 
mening er noget værd. Jeg er 
sammen med ligesindede, der 
forstår mig, og de spørger efter 
min mening, som de også lytter 
til. 
På den måde har mine menin-
ger og min handlen i løbet af 
årene været med til at skabe 

noget. Der er opstået fællesska-
ber med andre, der føler lige så 
stærkt for noget, som jeg gør. I 
disse fællesskaber har jeg altid 
følt mig godt tilpas. Det hører 
med til min hjemstavnsfølelse, 
og samtidig har mit frivillige en-
gagement betydet, at jeg kunne 
arbejde med noget, der giver 
god mening for mig.
Men frivilligheden giver mig 
også frihed. Jeg kan fordybe mig 
i noget, jeg brænder for - uden 
at nogen ser mig over skulderen. 
Jeg kan være den, jeg er, og så 
kan jeg opnå rigtig meget. For 
når man ser på det, så er det ret 
vildt, hvad der er opstået, fordi 
frivillige har sat gang i noget. Det 
er meget imponerende.
Jeg vil dog også minde om, at 
man som frivillig altid skal pas-
se på, at engagementet ikke går 
hen og styrer ens liv. Man skal 
også som ildsjæl kunne sige nej. 
Det er vigtigt, fordi hjertet altid 
skal være med. Ellers kommer 
der ikke noget godt ud af det. 
Og så skal man huske, at frivil-
lighed er en givtig ting. Både for 
dem, der udfører arbejdet, og for 
dem, der får glæde af det udfør-
te arbejde. Derfor kan jeg godt 
lide at være aktiv i det frivillige, 
og derfor VIL jeg ikke lade være.”

Om Annette
Annette Neumann er medlem 
af årsmødeudvalget, men det 
er langt fra hendes eneste post 
i SSF. Hun var 20 år formand for 
distriktet i Store Vi, hvilket for An-
nette til den tid også indebar at 
være formand for samarbejdsrå-
det og at stå for ungdomsarbej-
det på stedet. 
Annette er nu på 17. år medlem 
i amtsstyrelsen og dermed sup-
pleant til hovedstyrelsen. Des-
uden har hun været medlem af 
SSFs Forretningsudvalg. Men 
også uden for SSF er Annet-
te en engageret ildsjæl. Hun er 
medlem i landsledelsen i Dan-
marks-Samfundet og siden 
2017 er hun formand for Dan-
marks-Samfundet Sydslesvig.

Sidste søndag e. helligtrekonger | 29. januar 2023 | Matt. 17,1-9
Egernførde kl. 10 Vogel 
FL Ansgar Kirke kl. 10 M. Jørgensen 
FL Helligåndskirken / menighedslokalet Stuhrsallé 17 kl. 10 H. 
Jørgensen 
FL Sct. Hans se Sct. Jørgen
FL Sct. Jørgen kl. 10 Egeris 
FL Sporskifte kl. 14 M. Jørgensen 
Frederiksstad kl. 14:30 Heide-Jørgensen 
Gelting kl. 10 Saxbjørn 
Harreslev kl. 11:30 Böll 
Lyksborg kl. 10 Thun 
Læk kl. 10 Sloth 
Nybjernt kl. 10:30 Berg nytårstrav
Rendsborg kl. 14:30 Vogel 
Store Vi Kirke kl. 10:30 Skou 
Sønder Brarup kl. 11:30 Mogensen 
Tønning kl. 14:30 Hammer 
Vesterland kl. 10:30 Rasmussen 

Torsdag, den 2. februar 2023
Sct. Hans kl. 19 Hasse Jørgensen kyndelmisseandagt
FL Sporskifte kl. 14 Hougesen kyndelmisseandagt

Fredag, den 3. februar 2023 
Rendsborg / St. Michael kl. 19 Brask

Se også dks-folkekirken.dk/gudstjeneste

FOKUS PÅ FRIVILLIGHED
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Magisk lejr på Tydal Hyggelig aften med musik 
og spisning i SporskifteIgen i år afholder SdU fantasy-

lejr for alle fantasifulde og rol-
lespilsinteresserede børn i 4.-6. 
klasse. Lejren finder sted i på-
skeferien fra den 17.-20. april på 
Tydal spejdergård, og vil som 
altid byde på en bred vifte af 
aktiviteter, lege, spil, værksteder, 
rollespil og meget mere. Temaet 
er endnu ikke fastlagt. Tidligere 
har lejren haft temaer som Har-
ry Potter og magi, og sidste år 
rejste over 50 børn tilbage til vi-
kingetiden, kæmpede bravt og 

lavede snobrød, da temaet var 
vikingerne. 
Prisen for lejren er 90€ - hhv.  
70€ med søskenderabat. Tilmeld 
dig via tilmelding@sdu.de se-
nest den 19. marts 2023. 
*SdU tilbyder også fripladser til 
familier hvor økonomisk støtte er 
en afgørende betingelse for del-
tagelse. 
Læs mere om lejren på www.
sdu.de eller kontakt Nina Weiss-
beck på 0178–4507405 / nina@
sdu.de

PÅSKEFERIE

 
ÆNDRING

SSF Flensborg Nord
Generalforsamlingen i SSF 
og SSW Nord starter med 
spisning kl. 18.00. Der ser-
veres grønlangkål med til-
behør og det koster 5,- per 
person. Omkring kl. 18.45 
begynder så generalfor-
samlingerne i Tönnsenhu-
set. Husk venligst tilmelding 
til bysekretariatet. 

SPROG

Dansk kursus 
med Eva Klauß i 
Ejderhuset
Fra 2. februar starter un-
derviser Eva Klauß igen 
op med danskkursus for 
fortsættere i Ejderhuset kl. 
18.30-20.00. Undervisningen 
foregår i et samarbejde med 
voksenundervisningen og 
koster € 70,00 for 10 aftener 
á 2 lektioner. 
Der er plads til flere på hol-
det og Eva kan kontaktes 
på eva.klauss1970@gmail.
com 
Sekretariatet giver også 
oplysninger og tager imod 
tilmelding på 04351 2527

KOMMUNALVALG
SSW Harreslev hol-
der opstillingsmøde
I forbindelse med kommu-
nerådsvalget den 14. maj 
2023 holder SSW Harreslev 
sit kandidatopstillingsmøde 
mandag, den 30. januar 
kl. 19.00. Mødet holdes i 
Borgerhuset/Bürgerhaus i 
Harreslev.  Alle er velkomne, 
men der gøres opmærksom 
på, at kun SSW-medlemmer 
med bopæl i Harreslev har 
stemmeret til opstillings-
mødet. Der serveres en bid 
mad.

GENERALFORSAMLING

SSF Sct. Jør-
gen/Mørvig hol-
der generalfor-
samling
Perlerækken af distrikts-
generalforsamlinger i SSF 
er begyndt og i det østlige 
Flensborg er det SSF Sct.
Jørgen/Mørvig der holder ge-
neralforsamling tirsdag, den 
7. februar, kl. 19.00 i Menig-
hedshuset (Adelby Kirkevej 
34). I år skal der blandt andet 
vælges en formand, bisiddere, 
suppleanter og de delegerede 
for både landsmødet og by-
generalforsamlingen. Der ser-
veres en bid mad og derfor 
beder bestyrelsen venligst om 
tilmelding senest fredag, den 
3. februar til Wilma Nissen på 
tlf. 0461 36614.

Mandag den 30. januar er der 
Strikkecafé med oplæsning og 
hygge på Biblioteket i Flensborg. 
Det starter klokken 19 og arran-
gørerne - Dansk Centralbibliotek 
og Aktivitetshuset opfordrer folk 
til at tage deres håndarbejde 
under armen og tilbringe nogle 
hyggelige timer mellem bøgerne 
sammen med andre, der også 
brænder for garn, pinde og nåle. 

Arrangementet indeholder op-
læsning ved bibliotekar Mette 
Lausten, der læser gode histo-
rier om håndarbejde. Samtidig 
er der tid til at tale med andre 
deltagere.
Der er fri entré, men man skal til-
melde sig til dcb@dcbib.dk.
Drikkevarer kan købes.

Oplæsning og hygge 
på biblioteket

All you can snysk! 
All you can Schnüüsch!

Vinter fodboldskole blev 
tilbudt for første gang

STRIKKECAFÉ

Fredag den 3. februar 2023 fra 
kl. 19.00 holder SSF Sporskifte 
distrikt Café Aften med under-
holdning af Pia og Brian og Hein 
Driscoll (kendt fra Downtown 
Dynt) samt rustikt buffet og whi-
skey-smagning.

Entré inkl. spisning er på 20 €. 
Der kan købes drikkevarer.
Tilmelding til bysekretariatet se-
nest onsdag, den 1. februar 2023 
via mail til flby@syfo.de eller på 
tlf. 0461 14408 125/-126/-127

SSF Engelsby og SSW Flensborg 
Øst inviterer til rundvisning med 
efterfølgende Schnüüsch-spis-
ning på Kobbermølle Museum. 
Det foregår fredag, den 10. fe-
bruar kl. 18, og der er mulighed 
for fællestransport med afgang 

fra Engelsby Centret kl. 16.15.
Pris pr. person: 6,00 €
Tilmelding til Jens Bendixen se-
nest fredag den 6. februar 2023 
via mail til jensbendixen@gmx.
de eller på tlf. 0461-3187414 efter 
kl. 18.00

(Foto: Lene Lund, DCBIB)

(Foto: iStock)

RUNDVISNING

3. FEBRUAR

I slutningen af året afholdt SdU’s 
fodboldudvalg en ekstraordinær 
fodboldskole for mindretallets 
8-10årige. 
20 deltagere stod klar foran Træ-
ningshallen i Slesvig en torsdag 
formiddag, fuld af glæde over 
lidt bevægelse og hygge i jule-
ferien. 

- Vi ville gerne prøve at tilbyde 
en fodboldskole mere og tænk-
te, det var en god sag i vinterpe-
rioden, fortæller SdU’s fodbold-
udvalg.
Tilbuddet var hurtigt udsolgt og 
fodboldudvalget glæder sig til at 
gentage succesen i næste jule-
ferie.

JULEHYGGE
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Tænk planlægning 
når du tanker

- Tænk på den, som du gør med 
mobiltelefonen, planlæg op-
tankning inden den løber tør for 
strøm, sagde Christoph Richter 
til de 10 mænd, der var samlet 
hos VW på Osteralle i Flens-
borg, for blandt andet at høre 
om el-biler.
Det var første gang de var sam-
let, men de vil mødes med mel-
lemrum i det SSF Flensborg 
Amt og SSF Gottorp Amt kalder 
”MELLEMRUM for mænd 60+”.
- Vi var meget spændte på, om 
der ville være interesse for det, 
siger Preben K. Mogensen, der 
sammen med Flemming Sten-
toft fra Lyksborg har planlagt 
”Mellemrummet”.
Der var stor lydhørhed og en del 
spørgsmål til Christoph Richter, 
der fortalte om el-biludviklingen 
og lidt om fremtidens behov for 
mere planlægning, hvis el-bilen 
skal køre langt. Der blev også tid 

til en tur bag rattet i VW’s ID3, 
der med sin rappe acceleration 
fik flere til kortvarigt at over-
træde den tilladte hastighed på 
Nordstraße.
Arrangementet sluttede med 
smørrebrød og kaffe i Dansk 
Forsamlingshus i Oxbøl.
- Samtalen ved frokostbordet vi-
ste tydeligt, at der er behov for 
et mellemrum, siger Flemming 
Stentoft, der glæder sig til næste 
Mellemrum den 21. februar, hvor 
der er besøg hos Stadtwerke i 
Flensborg.
Klubben for mænd over tres, vil 
mødes den tredje tirsdag i må-
neden, dog ikke i juni, juli og 
august.
På billedet, der er taget af Flem-
ming Stentoft, ses Christoph 
Richter fra VW på Osteralle 
i Flensborg. Han svarede på 
spørgsmål om el-biler og de 
fremtidige muligheder.

MELLEMRUM (F
ot
o:
 F
le
m
m
in
g 
St
en

to
ft)

Vær med til at fylde Uge-
avisen Sydslesvig med liv
Formålet med SdUs og SSFs 
medlems- og informationsblad, 
Ugeavisen Sydslesvig, er blandt 
andet at genspejle aktiviteterne i 
de to store folkelige organisatio-
ner i mindretallet. Derfor appel-
lerer Ugeavisens redaktion de 
frivillige samt ansatte i organisa-
tionerne til at indsende tekster i 
forbindelse med aktiviteter. 
- Det kan være alt muligt lige fra 
en invitation til et arrangement 
til en beretning fra en fælles ud-
flugt. Vi ønsker netop at tegne et 
billede af, hvad der sker i vores 
organisationer, så alt er som ud-
gangspunkt interessant for os, 
fastslår Linn Grosser, PR- og 
kommunikationsmedarbejder i 
SdU. 
Hun tilføjer, at der selvfølgelig 
bliver foretaget en redaktionel 

vurdering af indsendte tekster, 
men grundlæggende er der fra 
Ugeavisens side stor interesse 
for at høre fra foreningerne og 
distrikterne. 
- Vores redaktion er desværre 
ikke stor nok til at dække alle 
arrangementerne. Derfor har vi 
brug for foreningernes hjælp. 
Til gengæld hjælper vi gerne til 
med teksterne. Det vil sige, at vi 
retter til, vi læser korrektur, vi gi-
ver feedback, og når det er mu-
ligt, kommer vi gerne på besøg, 
lyder det fra Linn.
SdU og SSF har på den bag-
grund udarbejdet en fælles vej-
ledning, der er tænkt som en 
hjælpende hånd til foreningerne 
og distrikterne. I vejledningen 
er der værktøjer til at formulere 
foromtaler og artikler fra arran-

gementer. Desuden er der kon-
taktdata samt en oversigt over 
deadlines. 
Vejledningen blev forleden ud-
sendt til alle SdUs foreninger og 
institutioner. En lignende vejled-
ning sendte SSF i 2022 ud til alle 
formænd i distrikterne.
Den nye vejledning kan hentes 
som printudgave i de danske 
sekretariater og den kan down-
loades som pdf-fil på www.uge-
avisen-sydslesvig.de/vejledning 

I anledning af, at Mikkelbergs 
kunstkreds nu har eksisteret i 1 
år, holdes der Åbent Hus i Buhls 
Bolig, hvor kunstkredsen holder 
til. Læg lørdagsturen forbi Mik-
kelberg den 4. februar og mød 
kunstkredsens medlemmer i ak-
tion og se nogle af de arbejder, 
der er opstået i årets løb.
Der bydes på kaffe, te og vand 
samt brød og kage.

Kunstkredsen glæder sig til at 
møde interesserede gæster og 
tager gerne imod nye deltagere!

Arrgangementet holdes i tids-
rummet mellem 14 og 16.

DJ Pflaumi satte gang i slesvigerne
Rygtet om Afterworkparty i Sles-
vighus har nu endelig spredt sig. 
Afterwork er gået ind på rygra-
den af slesvigerne som noget, 
man gerne bruger sin torsdag 
aften på. 
Det har krævet tålmodighed og 
et langt tilløb for SSF Slesvig og 
DJ Pflaumi at gøre Afterwork-
parties til en tradition, man kan 
regne med. Men nu har rygtet 

bredt sig, og Lille Sal på Sles-
vighus er for hver gang lidt mere 
fyldt. 
Ved seneste udgave af SSF 
Slesvigs Afterworkparty, tors-
dag aften, dukkede omkring 40 
danseglade mennesker fra byen 
og nærområdet op. DJ Pflaumi 
sørgede som sædvanlig for dan-
semusik fra de sidste fire årtier, 
der kunne få publikum ud på 

dansegulvet. For dem, der helst 
ville nyde et glas øl med kend-
te og nye ansigter var der plads 
ved barbordene. SSFs bestyrel-
se sørgede som organisator for 
chips og drikkevarer.

Næste Afterworkparty er den 9. 
mart fra kl 18.30-21.30. Igen står 
DJ Pflaumi ved pulten og sørger 
for rytmerne. 

4. FEBRUAR

Åbent hus hos kunstkredsen
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Benny Engelbrecht ny formand 
for Sydslesvigudvalget
Danmarks kulturminister Jakob 
Engel-Schmidt (M) har udnævnt 
Benny Engelbrecht (S) som ny 
formand for Sydslesvigudvalget. 
Benny Engelbrecht kender til det 
danske mindretal og til arbejdet 
i udvalget. Han var nemlig med-
lem af og formand for Sydslesvi-
gudvalget i perioden fra 2011 til 
2014. Han er desuden valgt for 
Sydjyllands storkreds, hvor han 
også bor - nærmere sagt i Ads-
bøl i Sønderborg kommune.
I en pressemeddelelse udsendt 
af kulturministeriet siger Benny 
Engelbrecht:
“Jeg ser frem til at løfte den-
ne vigtige opgave igen. I en tid 
med uro og krig på det europæ-
iske kontinent er det ikke blevet 
mindre vigtigt, at den fredelige 
sameksistens mellem flertals- 
og mindretalsbefolkninger i det 
dansk-tyske grænseland får be-
vågenhed. Ikke blot fra de af os, 
der kender området, men også i 
den bredere offentlighed. Mens 
man i andre dele af Europa er i 
konflikt og slås, lever dansksin-
dede og tysksindede i Sydsles-
vig side om side, med hinanden 

og for hinanden. Det særlige 
forhold skal vi være stolte af. Jeg 
ser også frem til samarbejdet 
med det øvrige Sydslesvigud-
valg, som er sammensat af per-
soner med stor indsigt og viden 
om grænselandet og mindretal-
lets forhold.”
I samme pressemeddelelse 
siger kulturminister Jakob En-
gel-Schmidt:
”Den dansk-tyske grænseregi-
on er et forbilledligt eksempel 
på, hvordan kulturer, sprog og 
traditioner kan sameksistere på 
tværs af landegrænser og sikre 
gode forhold for mindretal. Som 
tidligere formand for Sydsles-
vigudvalget har Benny Engel-
brecht et indgående kendskab 
til det danske mindretal og til ar-
bejdet i udvalget. Jeg er glad for, 
at han endnu en gang vil stå i 
spidsen for Sydslesvigudvalgets 
vigtige arbejde.”
Benny Engelbrecht afløser Chri-
stian Juhl (EL), der dog stadig er 
medlem af udvalget.
Dermed består udvalget af føl-
gende medlemmer: 
Benny Engelbrecht (S), Hen-

rik Dam Kristensen (S), Anni 
Matthiesen (V), Henrik Frand-
sen (M), Patrick Culmsee Bryhl 
Madsen (udpeget af DD), Niels 
Flemming Hansen (KF), Christi-
an Juhl (EL).

En god sammensætning
Det nye Sydslesvigudvalg med 
Benny Engelbrecht i spidsen 
fik en god modtagelse blandt 
organisationerne i det danske 
mindretal. SSF-generalsekretær 
Jens A. Christiansen fastslog:
- Det er utroligt positivt, at det 
bliver et udvalg med viden om 
og en fornemmelse for det dan-
ske mindretal og grænselandet. 
Vi kan kun være tilfredse med, at 
tidligere ministre og politikkere, 
der både er respekteret og tætte 
på beslutningstagerne, ønsker 
at være med i udvalget. Og med 
Benny Engelbrecht i førersædet 
har vi en formand med kæmpe 
indsigt i Sydslesvig. Han er en 
dygtig politiker og jeg glæder 
mig meget til at fortsætte, gen-
optage og uddybe det gode 
samarbejde. 

I 100 år fra fjendskab til venskab 
- velbesøgt foredrag i Flensborg

Det Humanitære Udvalg ramte 
plet, da de havde inviteret Hin-
rich Jürgensen og Flemming 
Meyer som foredragsholdere på 
Flensborghus. En fyldt Store Sal 
lyttede interesseret, da forman-
den for Bund Deutscher Nords-
chleswiger (BDN) og forman-
den for SSF-distriktet i Skovlund 
samt tidligere SSW-landsfor-
mand og landdagsmedlem kom 
ind på mindretallets historie og 
deres helt private familiehistori-
er. Deres omfattende viden om 
grænselandets historie krydret 
med de meget personlige fort-
ællinger, gjorde foredraget til en 
unik oplevelse. Der blev fortalt 
om de splittelser, der opstod i de 
enkelte familier i begge mindre-
tal og med flertalsbefolkningen 
og hvor vanskeligt det kunne 
være at forstå for børnene den-
gang. 
I de tyske familier var det ret 
udpræget, at man ikke talte om 
krigens hændelser og der måtte 
ikke spørges ind til de oplevel-
ser fædrene havde gjort under 
krigen.

Begge foredragsholdere var eni-
ge om, at vi kunne være glade 
for den tid vi levede i i dag. Tak-
nemmelige over, at vore børn 
ikke skulle træffe så store og 
alvorlige beslutninger som ek-
sempelvis vores forfædre skulle 
som 16-årige. Mange skulle tage 
stilling til om de skulle melde 
sig frivillig til militæret eller blev 
tvunget til at kæmpe for en sag, 
der ikke var deres. 
Foredragsholderne kom ind på 
de mange modsætningsforhold, 
der opstod efter krigen. 
Hinrich og Flemming skildre-
de med sjove små anekdoter, 
om den skepsis de to mindre-
tal mødte i årenes løb og hvilke 
holdninger og tanker, der præ-
gede mindretallenes befolkning, 
men også flertalsbefolkningen. 
Særligt synligt blev det, når det 
gjaldt om at få ligeberettiget til-
skud i hus.
Alt i alt en fornøjelig og interes-
sant eftermiddag, hvor mange 
kunne reflektere til egne oplevel-
ser i familien og omgangskreds. 
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(Foto: Marie Hald, Folketinget)

Budbringere med smuk og 
rørende salmesang
Der var mange fugtige øjne, 
men også fnis og latter blandt 
de 50 fremmødte til koncerten 
”Budbringerens fodtrin” i Ansgar 
Kirke i Flensborg lørdag d. 21. ja-
nuar. Skuespiller og sanger Ulla 
Vejby og guitarist Jesper Braae 
Madsen tryllebandt publikum i 
samtlige 60 minutter.
Med tolv af de smukkeste sange 
fra salmebogen sang og spille-
de Ulla og Jesper i en god times 
tid. Ulla, der udover at have en 
intens og smuk sangstemme og 
besidder et gudsbenådet skue-
spiltalent, fortolkede på livlig, 
morsom og dramatisk vis kend-
te og elskede salmer som f.eks 
”Hil dig frelser og forsoner”, ”Se 
nu stiger solen”, ”Dejlig er jorden”, 
”En rose så jeg skyde” og ”Sov 
sødt barnlille”. 
Et indslag, der gik direkte i hjer-
tekulen, var Ullas oplæsning af et 
par afskedsbreve fra Hvidstens-
gruppens dødsdømte mænd 
til deres familier. Oplæsningen 
fra bogen ”De sidste timer” var 
flettet ind i Jespers fine og enkle 

guitarakkompagnement mens 
han sang ”Altid frejdig når du 
går”.
I den livlige ende tog Ulla pub-
likum med til høstbal mens hun 
vimsede rundt og satte sig hos 
publikum ivrigt spejdende ef-
ter en dansepartner mens hun 
sang ”Vi pløjed og vi så’de”.
Der var selvfølgelig også en 
fællessang på setlisten, og med 
den populære ”Du som har 
tændt millioner af stjerner” var 
det prikken over i’et.

Ulla Vejby og Jesper Braae Mad-
sen har oprindelig gået i skole 
sammen. Ullas vej gik til skue-
spillet og Jespers til musikken. 
Hvis man synes at kunne gen-
kende Ulla Vejby, så er der god 
grund til det. Ulla har bl.a. spillet 
den naive stuepige Edith i ”Ba-
dehotellet” og sygeplejeeleven 
Else i ”Sygeplejeskolen”. To me-
get populære tv-serier på dansk 
TV2.
Med koncertprojektet ”Budbrin-
gerens fodtrin” har deres veje 
krydset hinanden igen - i deres 
fælles kærlighed til de klassiske 
danske salmer, som ifølge Ulla 
er fantastiske. De danske salmer 
har været sunget af millioner af 
mennesker gennem flere hund-
rede år og trækker derved tråde 
mellem fortid, nutid og fremtid. 
En helt igennem intens, rørende 
og smuk koncertoplevelse en 
kold lørdag eftermiddag i januar. 
De danske menigheder i Flens-
borg og SSF Flensborg by stod 
i fællesskab for arrangementet.

(Foto: privat)

SSF/SSW Sønder Brarups 
foto er Karen Andresen
I sidste uges udgave af Ugeavi-
sen Sydslesvig er der desværre 
sket en fejl i artiklen om SSF 
Sønder Brarups bestyrelse. 
Billedet viser Karen Andresen, 

der er valgt som bisidder i SSFs 
bestyrelse og samtidig er SSWs 
spidskandiat i Sønder Brarup og 
ikke Birthe Köppen-Brinkmann. 
Redaktionen beklager fejlen.

FODTRIN

RETTELSE
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Søndag
05.02.2023 • 15:00
Nordfrieslandhalle
Læk

Fredag
03.02.2023 • 19:30
Deutsches Haus
Flensborg

Torsdag
23.02.2023 • 20:00
Flensborghus
Flensborg

Fredag
24.02.2023 • 19:30

Lørdag
25.02.2023 • 15:00

i Sydslesvig  2023
Arrangementer

Torsdag
02.02.2023 • 19:30
Stadttheater
Flensborg

februar

SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter FL  Nikolaistr. 7, 
Reisebüro Peelwatt  Marie-Curie-Ring 39 FL eller ved indgangen

Billetter • Abo + 49 (0)461 - 14408 125

Beethovens 
Tripelkoncert

A.P. Møller Skolen
Slesvig

Tryllefløjten

PÅ FLENSBORGHUS

Sigurd fortæller om
Naturvidenskab

Nye vinde

feat. 
Thomas Ovesen 
Mads Bærentzen
Kristian Leth

Deutsches Haus
Flensborg

Foto: L. Beck

SMASK

Familieforestilling

FamilieforestillingHans Ulrik / Anders Mogensen Kvartet med 
Pablo Held & Fosterchild

En aften med
Sønderjyllands Symfoniorkesters 

Strygerkvartet
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”Mit liv i Sydslesvig”- foredrag i Ansgar 
Kirken ved Knud Ramm-Mikkelsen
Til formiddagsmødet i Ansgar 
Kirkes menighedshus, onsdag 
den 1. februar 2023, kl. 10-12, 
fortæller Knud Ramm-Mikkel-
sen under overskriften ”Mit liv 

i Sydslesvig” om et langt aktivt 
liv i det danske mindretal. Knud 
Ramm-Mikkelsen er tidligere 
skoleinspektør ved Cornelius 
Hansen skolen og formand for 

SSFs Kulturudvalg samt ivrig 
jazz entusiast.
Der vil være rundstykker, kaffe 
og sang.

(Foto: Martin Ziemer, SSF)

Linnemann-aften: Tre 
oplæg og en afsløring

Sydslesvigsk Forening har net-
op fastlagt programmet til et 
arrangement til minde om for-
fatter Willy-August Linnemann. 
Arrangementet, der står under 
overskriften “Linnemann - mel-
lem det lokale og det europæ-
iske”, byder på et oplæg ved 
Annegret Friedrichsen. Hun 
er medforfatter til bogen “Lys 
over Linnemann” og forsknings-
bibliotekar ved Det Kongelige 
Bibliotek/ AU Library, Emdrup. 
Hendes oplæg handler om Lin-
nemanns Europafortællinger. Ivy 
Yorck Möller-Christensen, pro-
fessor emer. ved Europa-Univer-
sität Flensborg, sætter dernæst 
fokus på Linnemanns tre første 

romaner, og Johan de Mylius, 
professor emer. ved Syddansk 
Universitet Odense, holder et 
oplæg med titlen “Grænseløse 
utopier”. Det fokuserer på Lin-
nemanns Fabrikanten/ Sunesen 
Schleswiger-serien.
Arrangementet “Linnemann - 
mellem det lokale og det euro-
pæiske” finder sted den 9. febru-
ar klokken 19 på Flensborghus. 
Efter oplæggene afsløres en 
mindeplade for Willy-August 
Linnemann, skabt af billedhug-
ger Erik Fredens.
Entré: 7 Euro
Tilmelding til kultur@syfo.de el-
ler tlf. +49 461 14408 117

1. FEBRU
AR

(Foto: Arkiv)
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Nøglen til troskab og 
videnskab findes i Læk

Hvorfor skinner Solen? Hvor 
langt er der til Månen? Hvad var 
Big Bang? Og hvordan kan man 
lære at passe bedre på kloden? 
Søndag den 5. februar 2023 
synger og fortæller Sigurd Bar-
rett og Eskild Dohn om naturvi-
denskabens essentielle spørgs-
mål, når de besøger Sydslesvig 
i Nordfrieslandhalle i Læk.
Her tager de publikum med på 
en formidabel rejse for at finde 
nøglen til både troskab og vi-
denskab, for hvordan skal man 
ellers kunne besvare livets aller-
største spørgsmål?
I forestillingen møder man 
både Tycho Brahe, H.C. Ørsted, 
Niels Bohr og mange andre, og 
man møder også de essentiel-
le spørgsmål, som handler om 
kloden og fremtiden: Hvad er 

drivhuseffekten, og hvordan kan 
man se fremad med en mere 
bæredygtig livsstil?
Forestillingen indeholder mas-
ser af sjove og skæve sange om 
atomer, grundstoffer og planeter, 
og der er både leg og læring for 
hele familien - og grundlag for 
gode og vigtige snakke bagef-
ter - når Sigurd Barrett og Eskild 
Dohn slipper løjerne løs i deres 
nye formidlende videnskabs-
forestilling.
Familieforestilling, kl. 15:00, vises 
i ”Nordfrieslandhalle” i Læk.
Billetter kan købes på her: 
ssf-billetten.de, +49 461 14408 
125, SSFs sekretariater, Akti-
vitetshuset, sh:z Ticketcenter, 
Nikolaistr. 7 FL, Reisebüro Peel-
watt, Marie-Curie-Ring 39 FL og 
ved indgangen. 

5. FEBRUAR

SMASK- en uromantisk komedie

Mesterværker af Beethoven og Richard 
Strauss i Flensborg

Hvis man nogensinde er blevet 
forladt- skilt- gået fra- eller afvist 
adskillige gange, så er SMASK 
lige den rette forestilling. SSF vi-
ser den torsdag, den 2. februar i 
Stadttheater i Flensborg. 
Tre mennesker befinder sig i den 
desperate, ynkelige, sårbare og 
smågale tilstand, som alle ken-
der til, når man bliver alene igen. 
Det unge instruktørtalent Anast-
asia Nørlund undersøger med 
SMASK, hvad der sker med det 
moderne menneske, når det for-
lades - hvordan klarer man at 
blive fravalgt i en verden, hvor 
man er vant til at få det, man vil 
have? 
Forestillingen er som en gro-
tesk, uhyggelig, omvendt ”Love 
Actually” - en uromantisk ko-

medie. Intet mindre end hele tre 
fremadstormende dramatikere, 
Zakiya Ajmi, Rasmus Krone og 
Marie Bjørn, kommer med deres 
bud på et karakterportræt af en 
kærestesorgsramt person i den-
ne sammenflettede multiplotfor-
tælling.
SMASK vises i Stadttheater 

torsdag, den 2. februar, kl 19:30.
Billetter kan købes på ssf-billet-
ten.de, +49 461 14408 125, SSFs 
sekretariater, Aktivitetshuset, 
sh:z Ticketcenter, Nikolaistr. 7 
FL, Reisebüro Peelwatt, Marie-
Curie-Ring 39 FL og ved ind-
gangen.

Chefdirigent Johannes Wildner, 
hans solister og Sønderjyllands 
Symfoniorkester præsenterer 
Tripelkoncerten af Beethoven og 
Don Quixote af Strauss i Deuts-
ches Haus, fredag den 3. februar.
To ikoniske mesterværker er 
på programmet. Først Ludwig 

van Beethovens koncert for vi-
olin, cello og klaver, almindelig-
vis kendt som Tripelkoncerten, 
komponeret i 1803 og udgivet i 
1804. Valget af de tre soloinstru-
menter gør dette til en koncert 
for klavertrio og er den eneste 
koncert, Beethoven nogensinde 

har afsluttet for mere end et so-
loinstrument.
Dernæst følger Don Quixote, et 
tonedigt af Richard Strauss for 
cello, bratsch og orkester med 
undertitlen Phantastische Va-
riationen über ein Thema ritter-
lichen Charakters (Fantastiske 
variationer over et tema med 
ridderlig karakter). 
Koncerten spilles fredag, den 
3. februar i Deutsches Haus i 
Flensborg. 
Billetter kan købes på her: 
ssf-billetten.de, +49 461 14408 
125, SSFs sekretariater, Akti-
vitetshuset, sh:z Ticketcenter, 
Nikolaistr. 7 FL, Reisebüro Peel-
watt, Marie-Curie-Ring 39 FL og 
ved indgangen. 3. FEBRUAR

2. FEBRU
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Torsdag aften stod helt i for-
eningernes tegn, da SdU holdt 
stor foreningssammenkomst 
med fælles spisning, hygge og 
dialog på Flensborghus. Alle 
organisationens foreninger var 
blevet inviteret og et pænt an-
tal på omkring 40 frivillige fra 23 
foreninger og medlemsorgani-
sationer fra hele Sydslesvig var 
mødt op. Aftenens program bød 
blandt andet på diverse infor-
mations- og diskussionspunkter.  

Planlægning
Det var første gang, at forenings-
aftenen blev holdt på den måde, 
og forude havde SdU’s koordi-
natorer i flere måneder udviklet 
og planlagt møder for at samle 
deres frivillige og på den måde 
at understøtte dem i at danne 
netværk rundt omkring i Syd-
slesvig. 
- For afdelingen Idræt, Unge og 
Kultur er det uhyre vigtigt at hol-
de kontakt til vores foreninger. 
Derfor har vi længe glædet os 
til vores første foreningsaften. 
En dialog om vores arbejde for 
deres ve og vel har været på-
trængt længe. Foreningsaftenen 

har blandt andet været en rigtig 
god mulighed for os endeligt at 
kunne præsentere vores nyeste 
og kommende indsatser for for-
eningslivet og samtidig at ind-
hente et kontant og direkte fe-
edback, siger Hinnerk Petersen, 
der er områdeleder for afdelin-
gen IUK.

Programmet
Efter en orientering om SdU’s 
kommende arrangementer og 
aktiviteter, blev de frivillige præ-
senteret for den nyoprettede ’bliv 
frivillig’ side på SdU’s hjemmesi-
de. Under www.sdu.de/frivillig 
kan der læses om gode grunde 
til at blive frivillig. Siden fungerer 
som redskab for foreningerne, 
der mangler frivillige, samt som 
opslagsværk for dem, der gerne 
vil være frivillig. 
Informationsdelen blev efterfulgt 
af gruppearbejde og en åben 
diskussion. 
- Der var gode samtaler allerede 
under maden, og det fortsatte 
også under den aktive del. Her-
til var deltagerne inddelt i seks 
grupper, der var blevet sam-
mensat i forvejen for at sikre en 

god blanding, fortæller Maj-Britt 
Muerköster, SdU’s foreningsko-
ordinator.

Fællesskabet
Mindretallets frivillige og især 
foreningerne sidder ofte med de 
samme emner og udfordringer. 
Ikke mindst derfor gavner det at 
møde hinanden. At lære hinan-
den og hinandens udfordringer 
at kende, samt at udveksle er-
faringer, er et vigtigt skridt hen 
imod et bedre samarbejde på 
tværs af foreningerne og ildsjæ-
lene i Sydslesvig. 
Aftenens åbne diskussion, gav 
mulighed for fælles overvejelse 
af blandt andet, hvordan frivil-
lighedens fødekæde kan under-
støttes, hvordan foreningernes 
verden forandrer sig i de næste 
fem år, og hvordan foreninger-
ne integreres i planlægningen 
af SdU’s overordnede arrange-
menter.
IUK satser på, at der til næste 
møde, der er planlagt til at fin-
de sted den 05. oktober 2023, 
deltager endnu flere frivillige fra 
endnu flere foreninger. 

Frivillig sammen: SdU holdt fælles foreningsaften

SAMKOMST

Petanque Bar
For tredje gang inviterede SdU til 
Petanque Bar på Flensborg Hus, 
hvor 24 deltagere i alle alders-
grupper dystede i tæppecurling, 
indendørspetanque og cornhole.
-Blandingen af deltagerne var 
helt perfekt, da de ældre og erfa-
rene spillere gav tips til de unge. 
Det var et fedt arrangement for 
målgruppen og alle synes det var 
sjovt, siger René Lange der er 
SdU’s idrætskoordinator.
Petanque baren er et hyggeligt 
fredags-arrangement, der i denne 
lidt mørke årstid samler dem der 
allerede spiller petanque i en for-
ening, dem der måske har lyst til 
det og dem der bare har lyst til en 
hyggelig aften. Deltagelsen kræ-
ver ikke kendskab til aktiviteterne.
De næste to bar aftener finder 
sted den 17. februar og 17. marts. FREDAGSHYGGE

Fredag havde SSF Tønning-Gar-
ding inviteret til grønkålsspis-
ning.
25 var mødt op på Skipperhuset 
og hyggede sig med typisk læk-
ker vintermad. Inden den musi-
kalske underholdning startede, 
var der en snaps eller to, hvor 
der både blev sunget: Vi skåler 
med vore venner, og en ny drik-
kesang: Kling, Kling, Kling, vi er 
de raske hyrder.
Derefter var der musikalsk un-
derholdning med Carsten Kjær 
og og Søren Christensen. Pro-
grammet bød på lystige viser 
og ballader og endda en dame, 
som knapt forstod dansk, grine-
de så tårerne trillede af situati-
onskomikken.
De to “drenge” fortalte og sang 
alt fra “Ole sad på en knold og 

sang” over ”Papirsklip” til den 
tyske “Dat du min leevsten bist”.
Det var en hyggelig, sjov aften 
hvor der også var mulighed for 
at få en snak med musikerne 
bagefter. De ville nemlig over-
natte og kigge på Tønning by 
næste dag.

Vintermad og viser

GRØNKÅL

Syng med Flensborg By på 
Dansk Centralbibliotek
SSF Flensborg By inviterer igen 
til Morgensang, lørdag den 28. 
januar 2023, kl. 9.00 på Trappen 
i udlånet af Dansk Centralbiblio-
tek. Sammen med medlemmer- 
ne ønsker Flensborg By at starte

weekenden på en god måde. 
Med en sang på læben bliver 
humøret godt. Det er afprøvet 
før! Der bydes desuden på mor-

genboller, lidt frugt og kaffe. 
Flensborg By ser frem til at byde 
mange sangglade velkommen.
Af praktiske hensyn bedes der 
venligst om tilmelding til byse-
kretariatet flby@syfo.de eller tlf. 
0461 14408 125/-126/-127

Morgensang Morgenmad
Så er der igen morgenmad 
i Tønnsenhuset. SSF-distrikt 
Nord inviterer også i 2023 sine 
medlemmer til morgenmad 
med hygge og snak i Tønnsen-
huset. Første gang er lørdag den 
4. februar
kl. 9.30. Pris: 3 euro. Næste ar-

rangement er lørdag den 4.3., 
ligeledes kl. 9.30. Man bedes 
tilmelde sig på Bysekretariatet 
på tlf. 0461-14408-125/126/127 
senest torsdag den 1. februar


