
Torsdagsudgaven af Flensborg 
Avis indeholder altid et indstik 
med SSFs informationsblad 
Kontakt. Sådan har det været 
siden engang i 1980’erne, og 
siden dengang har man trofast 
hver torsdag kunne finde en frisk 
udgave af Kontakt i avisen. Men 
i dag - denne historiske tors-
dag den 12. januar 2023 - leder 
man forgæves. Kontakt er der 
ikke længere. Til gengæld er der 
kommet noget helt nyt. Noget, 
der ikke er set før, for denne helt 
særlige torsdagsudgave inde-
holder den allerførste udgave af 

Ugeavisen Sydslesvig. 
Ugeavisen er foreningsbladet for 
det danske mindretal. Den er et 
medlems- og informationsblad 
for de to store folkelige organisa-
tioner i Sydslesvig - SdU og SSF. 
Det vil sige, at de to er gået sam-
men om Ugeavisen Sydslesvig, 
der har til formål at informere 
om foreningernes og organisa-
tionernes arbejde, hvilket omfat-
ter det frivillige samt det profes-
sionelle. 
Ugeavisen afspejler mindretal-
slivet, den giver praktiske og 
interessante oplysninger og så 

forbinder den os med hinanden. 
Den er præget af professionelle 
journalistiske artikler og af med-
lemsinformationer - fra det ene 
medlem til det andet. 

Print og digital
Ugeavisen Sydslesvig udgives 
fortsat i en printudgave, der sen-
des ud til alle SSFs medlemmer 
om torsdagen. Desuden udsen-
des printudgaven til SdUs insti-
tutioner, haller og foreningshuse. 
Men på grund af strukturen i 
SdU, der er en paraplyorganisa-
tion med suveræne foreninger 

som medlemmer, kan Ugeavi-
sen ikke sendes ud til alle med-
lemmer af foreningerne under 
SdUs paraply. Derfor udkommer 
Ugeavisen også på flere digita-
le platforme. På hjemmesiden 
www.ugeavisen-sydslesvig.de 
kan artiklerne læses online og 
pdf-versioner af den aktuelle 
udgave ligger klar til download. 
Samtidig er Ugeavisen at finde 
på både Instagram og på Face-
book. 

Følg Ugeavisen online og læs 
mere på side 2

Nyt Sydslesvigudvalg 
på plads04 Kreativitet under pres 

– lad os ændre det!05 Nyt liv i Harreslev 
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Torsdag, d. 12. januar 2023
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13.
SSF Centrum-Duborg-Vest: Nytårsvandring fra Borgplad-
sen kl. 15
SSF Satrup Havetoft: Nytårshygge i forsamlingslokalet, 
Wolleshuus 2, Satrup kl. 19.30
SSW Skovby: Kandidatopstillingsmøde i Hærvejshuset, 
Neukruger Weg 11 a, Skovby kl. 19

14.
SSF: Opera på Grænsen holder ”Nytårskoncert”, i List For-
samlingshus, Sild kl. 15:00
SSF Husum og Omegn: Nytårskur, Husumhus kl. 17 
Det Lille Teater: Forestillingen: ” Prinsessen på Ærten og 
König Drosselbart” kl. 18.30

15.
SSF Tarup, Sct Hans, Adelby: Fælles vintervandring, Taru-
phus, kl. 11

16.
SSF Sønderbrarup: Generalforsamling i menighedslokalet 
Sønderbrarup kl. 19
SSW Sønderbrarup: Generalforsamling og opstil-
lingsmøde i menighedslokalet Sønderbrarup kl. 19

17.
Det Lille Teater: Forestillingen: ” Prinsessen på Ærten og 
König Drosselbart” kl. 18.30
SSF: Hovedstyrelsesmøde kl 18.30, Flensborghus

18.
SSF Rendsborg/Egernførde Amt Fællesbiblioteket 
Egernførde: Streamet foredrag ” Lenins bodyguard” kl. 19.
SSF Humanitært udvalg: ”I 100 år fra fjendskab til vens-
kab...” Foredrag v. Flemming Meyer og Hinrich Jürgensen, kl. 
14.30 på Flensborghus

Torsdag, d. 12. januar 2023
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Enden på strukturdebatten 
er starten på noget nyt

SdU og SSF går sammen om at 
udgive et fælles medlems- og 
informationsblad.
Det er den store nyhed denne 
torsdag den 12. januar 2023, 
men et øget samarbejde mellem 
de to store folkelige organisatio-
ner i Sydslesvig har ligget i luften 
et stykke tid. Det kommer i køl-
vandet på endnu en kuldsejlet 
debat om en mulig grundlæg-
gende forandring af den over-
ordnede struktur i mindretallet.
- Det er ikke nogen hemme-
lighed, at SdU og SSF gik ind i 
debatten med ønsket om, at der 
ses nærmere på, hvordan en 
grundlæggende forandring kun-
ne se ud. Vi kunne se potentiale 
i, at en mere moderne struktur 
bedre kunne imødekomme nog-
le af de udfordringer, som vi i 
fællesskab står overfor, forklarer 
SdU-direktør Anders Kring.
Han suppleres af SSF-general-
sekretær Jens A. Christiansen:
- En af de store udfordringer, 
som forvaltningscheferne pege-
de på, er det stigende fokus på 
kommunikationsområdet. Det 
kræver flere ressourcer, men 
dem kan vi ikke bare hente ude-
fra. Derfor skal vi blive bedre til 
at koordinere vores indsats, og 
med det in mente giver det god 
mening, at vores kommunika-
tionsafdelinger rykker tættere 
sammen.
På den baggrund holdt de folke-

valgte bestyrelser i SdU og SSF 
møder for at se på, hvordan et 
øget samarbejde kunne se ud. 
- Det har været meget positive 
møder, der var præget af nysger-
righed og en konstruktiv tilgang. 
Vi har set på mulighederne frem 
for at holde fast i vores positio-
ner, fortæller SdU-formand Kay 
von Eitzen.
Han minder samtidig om, at de 
to organisationer allerede satte 
et godt startskud med fælles-
projektet Løveløbet, som i den 
grad var en succes.
- Vores grundlag er en fælles 
sag og det folkelige arbejde. 
SdU og SSF er to sider af sam-
me sag. Derfor giver det god 
mening, at vi slår vores kræfter 
sammen, når opgaven lægger 
op til det, tilføjer Kay von Eitzen 
og nævner i samme ombæring 
Europeada, som SdU og SSF li-
geledes er gået sammen om. 

Handler om mindretallet
Gitte Hougaard-Werner, SSFs 
formand, minder samtidig om, 
hvad snakken vedrørende en 
forandring af strukturen, hele ti-
den har handlet om.  
- For os handlede det om, at vi 
finder frem til, hvordan vi bedst 
muligt kan skabe gode ramme-
betingelser og gode tilbud til 
mindretallets medlemmer. Dét 
har hele tiden været kernen i 
debatten. Vi har dog måtte er-
kende, at der ikke overalt er vilje 

til at forandre strukturen grund-
læggende, hvilket vi accepterer. 
Det ændrer dog ikke på, at vi 
skal fremtidssikre mindretallet. 
Det behøver ikke betyde fusio-
ner eller de helt store armbevæ-
gelser. Nu starter vi med at gå 
sammen om at udgive Ugeavi-
sen Sydslesvig samtidig med at 
vi arbejder på fælles projekter. 
Og så tager vi den derfra, siger 
Gitte Hougaard-Werner.
SdUs styrelse og SSFs forret-
ningsudvalg er startet på at 
holde fælles møder, hvor sam-
arbejdet og mulige fælles pro-
jekter drøftes. Møderne bruges 
desuden til at skabe relationer 
mellem hinanden, for i sidste 
ende handler arbejdet i SdU og 
SSF om samme sag - det dan-
ske mindretal i Sydslesvig. 

Fredag, den 13. januar 2023 
Frederiksstad / Mennonitter-
kirken kl. 18 Heide-Jørgensen 
Jahresempfang

2. søndag. e. helligtrekonger | 
15. januar 2023 | Joh. 2,1-11
Aventoft Menighedshus kl. 10 
Sloth
FL Ansgar Kirke kl. 10 M. Jørgen-
sen
FL Helligåndskirken kl. 10 Knud-
sen

FL Sct. Hans / Taruphus kl. 11 
Egeris vintervandring
FL Sct. Jørgen kl. 10 Egeris
FL Sporskifte kl. 10 Hougensen 
nytårsvandring
Hatsted kl. 14 Heide-Jørgensen 
spejdernes nytårsparade
Harreslev kl. 11:30 M. Jørgensen

Lyksborg kl. 10 Thun
Rendsborg kl. 11:30 Brask
Satrup kl. 10 Mogensen
Slv. Gottorp Slotskapel kl. 14 
Berg spejdernes nytårsparade
Skt. Peter-Ording kl. 14:30 Ham-
mer
Valsbølhus kl. 10:30 Skou

Vanderup kl. 10 Vetter

Torsdag, den 19. januar 2023
Valsbølhus kl. 18 Skou hverdags-
gudstjeneste

Se også dks-folkekirken.dk/
gudstjeneste

Gudstjenester

Hyggelig quizaften 
med ostebord og vin
SSW Centrum Vest distrikt in-
viterer til en hyggelig quizaften 
med ostebord og vin. Det fin-
der sted torsdag, den 19. janu-
ar 2023, kl. 19.00 i Lille Sal på 
Flensborghus. 
I denne mørke vintertid lægger 
SSW centrum Vest distrikt op 
til en sjov aften, hvor man i fæl-
lesskab kan teste sin viden på 

mange områder. 
Udover quizzen byder distriktet 
på ost og vin, og naturligvis kan 
der vindes nogle flotte præmier.
Der er gratis adgang, dog bedes 
der af hensyn til ostebordet om 
tilmelding til bysekretariatet se-
nest tirsdag den 17. januar 2023 
via mail til flby@syfo.de eller på 
tlf. 0461 14408 125/-126/-127
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De tre musketerer - klassikeren krydret med hits og humor 
En for alle, alle for en - og tre 
for en tier! Sådan lyder det, når 
Figaros og Den Ny Opera gæ-
ster Slesvighus, søndag den 22. 
januar. 
Intriger, store fægtescener, kær-
lighed, komik, onde skurke og 
ædle helte. 
Alexandre Dumas’ klassiske for-
tælling ”De tre Musketerer” rum-
mer det hele.
De tre Musketerer Porthos, At-
hos og Aramis, franske elitesol-
dater ”with a license to kill”, op-
dager et ondskabsfuldt komplot, 

der skal vælte den franske trone. 
De tager den unge D’Artagnan 
under deres vinger, og sammen 
kaster de fire helte sig ud i kam-
pen for at afsløre komplottet og 
redde ikke bare den franske tro-
ne og Dronning Annas ære og 
ægteskab, men hele Europas 
fremtid. 
Historien rummer også den fran-
ske Kong Louis 13. og Dronning 
Anna, skurken Rochefort, den 
onde spion Milady de Winter, 
den magtfulde kardinal Richeli-
eu og mange flere. 

Forestillingen krydres med 
kendte hits fra opera, operette 
og musical.
Oplev “De tre Musketerer” søn-
dag, den 22.01.21 - 19:30 på 
Slesvighus. 

Billetter: ssf-billetten.de, +49 461 
14408 125, SSFs sekretariater, 
Aktivitetshuset, sh:z Ticketcen-
ter, Nikolaistr. 7 FL, Reisebüro 
Peelwatt, Marie-Curie-Ring 39 
FL og ved indgangen. 

”Slyngelorkestret” spiller livs-
bekræftende musik i Harreslev

Streamet foredrag i Medborgerhuset om 
Rusland og romanen ”Lenins bodyguard”
Onsdag d. 18. januar kl. 19 er der 
i Medborgerhuset i Egernførde 
mulighed for at opleve forfatter 
og journalist Leif Davidsen, der 
fortæller om romanen ”Lenins 
bodyguard” og samtidig giver et 
indblik i Rusland før og nu. 
I 1910 er København en rede for 
spioner, reportere og revoluti-
onære fra hele verden, mens 
Europa vakler på kanten til Før-
ste Verdenskrig og Den Russi-
ske Revolution. Det år ankom-
mer sønderjyden Oskar Madsen 
til byen fra Amerika efter år i 
den amerikanske hær og som 
vice-sherif.

På samme tid studerer Lenin 
Andelsbevægelsen i Køben-
havn, og han var derfor et oplagt 
mål for russiske agenter. En dag 
da han bliver overfaldet, reddes 
han på et hængende hår af den 
unge Oskar Madsen, som er 
født syd for Aabenraa, og siden-
hen bliver Lenins bodyguard. 
Derved berøres også det dansk/
tyske spørgsmål i romanen.
Den historiske roman er blevet 
aktuel efter at Rusland invadere-
de Ukraine den 24. februar 2022. 
”Lenins bodyguard” binder en 
sløjfe fra revolutionen i 1917 til 
Putins diktatur i dag, ligesom 

forfatteren fortæller om sin fa-
scination af Rusland, hvor han 
var korrespondent i 80erne for 
DR og siden har berejst utallige 
gange.
Foredraget finder sted i Flens-
borg og streames til Medborger-
huset i Egernførde.
Der er fri entré til streaming, der 
er arrangeret af Dansk Central-
bibliotek, SSW og SSF.

Tilmelding til foredraget i Egern-
førde til sekretariatet på 04351 
2527 eller Kristian Ehmsen:keh@
dcbib.dk senest to dage før.

Opera på Grænsen underholder med nytårskoncert på Sild
Lidenskaberne bliver sluppet løs 
og nytåret budt velkommen når 
Frederikke Kampmann og Wil-
liam Jønch Pedersen ledsaget 
af pianisten Julia Tabakova giver 
deres ypperste i List Forsam-
lingshus, den 14. januar.
Nytårskoncerten står helt i kær-
lighedens tegn og bliver til en tur 
rundt i den temperamentsfulde, 
den vilde, den sindsbevægende 
opera- og operetteverden, hvor 
alt er muligt, og drømme kan 
gå i opfyldelse. Publikum bliver 
forført af de kendte arier fra ope-
retter, operaer og musicals af so-
pranen Frederikke Kampmann, 
tenoren William Jønch Pedersen 
og pianisten Julia Tabakova.

Nytårskoncerten kan opleves 
lørdag den 14. januar - klokken 
15:00 i forsamlingshuset i List på 
Sild.

Billetter: 
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. 

Billederne:
Sopran Frederikke Kampmann 
(foto til venstre) går på scenen 
sammen tenor William Jønch 
Pedersen (foto til højre) og pia-
nist Julia Tabakova. 

22. JANUAR
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(Fotos: Opera på Grænsen)

Det fællesjyske underholdnings-
orkester LAUSENIANA, hvis 
formål er at skabe musikglæ-
de og holde den lødige under-
holdningsmusik levende, spiller 
i Holmberghalle den 22. januar 
2023.
LAUSENIANAs repertoire er 
vidtspændende - fra wienero-
peretternes fejende valserytmer 
over Lumbyes indsmigrende 
melodier til vore dages moderne 
musicaltoner - men det er altid 
den glade, livsbekræftende mu-
sik, der spilles. Man lytter bl.a. 
til musik af mange kendte kom-
ponister som Kai Nielsen, Josef 
Strauss, Johann Strauss, Robert 
Stolz, H.C.Lumbye og Anders-
son. Jørgen Fuglebæk dirigerer 
orkestret gennem det afvekslen-
de program og Jesper Rahbæk 
Jespersen er konferencier for 
denne festlige eftermiddag den 
22. januar i Harreslev. 
Solisten Elsebeth Dreisig, som 
er uddannet ved Det kgl. dan-
ske Musikkonservatorium, har 

i mange år høstet flotte anmel-
delser for bl.a operaen ”But-
terfly” og ”Kleopatra”. Hun ar-
bejder freelance i hele landet 
samt udlandet og har i mange 
år haft tilknytning til Den Jyske 
Opera. Det Kongelige Teater og 
Operaen har også nydt godt af 
Elsebeths lyriske sopran og dra-
matiske udtryk ved flere gæste-
kontrakter.
Elsebeth har modtaget mange 
legater i sin karriere, blandt flere 
andre: Minister Erna Hamiltons 
studie/rejselegat og Louis Hal-
berstadts hæderspris.
Nytårskoncerten spilles søndag 
den 22.01.23 - klokken 15:00 i 
Holmberghalle, Harreslev. 
Billetter: ssf-billetten.de, +49 461 
14408 125, SSFs sekretariater, 
Aktivitetshuset, sh:z Ticketcen-
ter, Nikolaistr. 7 FL, Reisebüro 
Peelwatt, Marie-Curie-Ring 39 
FL og ved indgangen. 

På billedet ses solisten Elsebeth 
Dreisig.

18. JANUAR(Foto: Wikimedia)
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HÅNDARBEJDE

Hyggeaften for 
kvinder
SSF Rendsborg by starter 
året med en hyggeaften 
for kvinder. Den holdes i 
Ejderhuset fredag, den 13. 1. 
fra kl. 18, hvor der slappes af 
og kobles af fra hverdagen. 
Deltagere må gerne tage 
håndarbejde eller lignende 
med. SSF Rendsborg by 
sørger for hyggestemning 
og kaffe/te.

SNAPS

Vinterfest med 
grønkål 
SSF Rendsborg by inviterer 
til vinterfest med grønkål, 
alt tilbehør og en snaps i 
Ejderhuset. Vinterfesten 
holdes fredag, den 27. 1. kl. 
19.00.
Ønsker man at deltage, skal 
man tilmelde sig senest 20.1. 
hos formand Sonja Sickelka 
på 0172 1888566 (gerne via 
whats app) eller på email: 
sonja.ssf@gmx.de

LØSNINGER

Træffetid med 
et landdags-
medlem

SSW-landdagsmedlem 
Sybilla Nitsch inviterer til 
en træffetid mandag den 
16.01.2023 fra kl 17-20 på 
Nibøl Forsamlingshus.
Hun vil give borgerne 
mulighed for at fortælle og 
henvende sig med udfor-
dringer, der kræver politisk 
løsning. Træffetiden skal 
blive et fast format og gen-
nemføres forskellige steder i 
Nordfrisland i løbet af året.
Interesserede må gerne 
skrive til marlene.christian-
sen@ssw.de eller ringe på 
01731862714.

KONTAKTDATA

Rettelse
I artiklen ”MANDETRÆF 
Aktiviteter for mænd i den 
bedste alder” som var med 
i Kontakt den 22. december, 
manglede der desværre 
kontaktdata, så mændene 
kan tilmelde sig.
Dette kan ske til følgende 
kontaktpersoner:
Preben K. Mogensen, 0461-
50528545, preben.mogen-
sen@ssw.de
Flemming Stentoft, flem-
ming.stentoft@gmail.com

Torsdag, d. 12. januar 2023

Budbringerens fodtrin – en anderledes 
fortolkning af klassiske salmer

Stuepigen Edith fra den popu-
lære tv-serie ”Badehotellet” kan 
meget andet end at optræde 
som naiv og rapkæftet. Skuespil-
leren Ulla Vejby er ikke blot en 
dygtig skuespiller, men også en 
dygtig sanger. Med ”Budbringe-
rens fodtrin” kan publikum ople-
ve et anderledes koncertprojekt 
i Ansgar Kirke i Flensborg.
Lørdag d. 21. januar 2023 for-
tolker skuespiller Ulla Vejby og 
singer/songwriter Jesper Braae 
Madsen klassiske salmer. 
Med en blanding af skuespil og 
musik åbner aktørerne de smuk-
ke gamle salmetekster på en ny 
og vedkommende måde. Det er 

en koncert, som handler om tro 
og tvivl, håb og håbløshed og 
frem for alt om menneskelighed. 
Der er ikke nogen scenografi, 
men musikken og små sceniske 
greb sætter rammerne for hvert 
nummer. 

Iscenesættelse: 
Signe Kærup Dahl.

Medvirkende: 
Ulla Vejby er skuespiller og er 
f.eks. kendt for sin rolle som 
stuepigen Edith i tv-serien Bade-
hotellet og den rapmundede sy-
geplejeelev Else i Sygeplejesko-
len samt andre roller på film og 
teater. Hun har gennem mange 

år gået hånd i hånd med jazzen 
og har sunget i flere musicals og 
teaterkoncerter. I foråret 2022 
havde hun en af hovedrollerne 
i musicalen “Oh Happy Day” på 
Folketeatret. 
Jesper Braae Madsen er en gui-
tarist og sanger, som særligt har 
udforsket singer/songwriter tra-
ditionen og tilføjer projektet en 
lyd af amerikansk folk/country 
samt nordisk indie musik. Med 
hans soloprojekt Echo Me, har 
han udgivet tre albums og spillet 
flere hundrede koncerter i USA 
og store dele af Europa. Jesper 
har studeret på MGK i Kolding 
samt musikkonservatoriet i 

Odense. 
Koncerten foregår i Ansgar Kir-
ke, Apenrader Str. 25. 24939 
Flensburg.
Lørdag d. 21. januar 2023, kl. 
15.30. Entré: 5,00 €
Tilmelding til præst Mai-Britt Jo-
sephsen Knudsen. Telefon: +49 
(0) 461 56 44 6 eller mail: mbk@
kirken.de
Betaling af bestilte billetter sker 
ved indgangen. Uden tilmelding 
kan der købes billet ved indgan-
gen, hvis der er ledige pladser. 
Tilmeldte har forrang.

Arrangør: 
SSF Flensborg by og de danske 
menigheder i Flensborg.

Nyt Sydslesvigudvalg på plads
Efter folketingsvalget i novem-
ber 2022 og den efterfølgende 
regeringsdannelse i december, 
er der kommet navne på det nye 
Sydslesvigudvalg. Det består af 
følgende medlemmer:
Christian Juhl (EL)
Benny Engelbrecht (S)
Henrik Dam Kristensen (S)
Anni Matthiesen (V)
Henrik Frandsen (M)
Patrick Culmsee Bryhl Madsen 
(DD)
Niels Flemming Hansen (KF)
Dermed består det nye udvalg 
af flere gengangere. Fem af 
medlemmerne har nemlig alle-
rede været i Sydslesvigudvalget. 
De har dermed allerede stort 
kendskab til grænselandet og 
til det danske mindretal, hvilket 
SSF-generalsekretær Jens A. 
Christiansen er meget glad for.

- Det er utroligt positivt, at det 
bliver et udvalg med viden om 
og en fornemmelse for det dan-
ske mindretal og grænselandet, 
lyder det fra Jens A. Christian-
sen. 
Christian Juhl, Benny Engel-
brecht, Henrik Dam Kristen-
sen, Anni Matthiesen, og Niels 
Flemming Hansen har været 
medlemmer af udvalget. Henrik 
Frandsen, der er ny i udvalget, 
er folketingsmedlem for Mode-
raterne, og han er tidligere borg-
mester i Tønder Kommune. Det 
vil sige, at kun Patrick Culmsee 
Bryhl Madsen fra Danmarksde-
mokraterne, på papiret er helt ny 
i emnet. Ved folketingsvalget var 
han kandidat i Sydjyllands Stor-
kreds, men han kom ikke ind i 
Folketinget. Men partierne kan 
udpege udvalgsmedlemmer, der 

ikke sidder i Folketinget, når de 
har særlig kendskab til mindre-
tallet. 
Derfor er Henrik Dam Kristensen 
og Christian Juhl blevet udpeget. 
De stillede ikke op ved seneste 
valg, men deres erfaring i Syd-
slesvigudvalget, deres kendskab 
til mindretallet og deres interes-
se for emnet, vil gavne det gode 
samarbejde. 
Det er Jens A. Christiansen over-
bevist om.
- Det vigtigste er at fortsætte 
den gode og kontinuerlige linje 
i samarbejdet, der har eksisteret 
i mange år. Jeg håber, at det nye 
udvalg kan være med til yderli-
gere at styrke kontakten til både 
Folketinget og regeringen, da 
flere jo er centralt placeret eller 
tidligere har været det i Folketin-
get, siger han.

Det er endnu ikke fastlagt, hvem 
der bliver udvalgets nye for-
mand. Den nye kulturminister 
Jakob Engel-Schmidt (M) udpe-
ger vedkommende på et senere 
tidspunkt. 
Sydslesvigudvalget er bindeled-
det mellem Folketinget og det 
danske mindretal. Organisati-
onerne i Sydslesvig indgår re-
sultataftaler med udvalget, der 
blandt andet har til opgave at 
fordele den økonomiske støtte 
samt at føre tilsyn med, at mid-
lerne bliver brugt efter hensig-
ten. Udvalget tager ikke mindst 
derfor på besøgsture til Sydsles-
vig, som billederne forneden er 
udtryk for. Her var medlemmer 
af daværende udvalg på besøg 
på Sild og i Hattsted, hvor de 
blandt andet så på Mikkelberg 
Kunst und Cricketcenter. 

KONCERTPROJEKT

BINDELED

(Foto: Lena Paaske)
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Kreativitet under pres – Kreativitet under pres – 
lad os ændre det!lad os ændre det!

- Vi oplever, at børn og unge har 
svært ved at gå til kreative opga-
ver, designe noget selv, fin-de på 
noget, komme med en ny idé, 
forestille sig en proces/et pro-
jekt/et resultat og at gen-nem-
føre det. De mangler i højere 
og højere grad grundlæggende 
færdigheder inden for kreative 
områder.
Sådan lyder det fra Sarah Kep-
pler, leder af Aktivitetshuset i 
Flensborg. Hun oplever i højere 
grad, at børn og unge er udfor-
dret på det kreative område. De 
mangler nogle grundlæggende 
evner, og det er et problem for 
hele mindretallet. Derfor ønsker 
hun at sætte emnet på dags-or-
denen. I oktober 2022 indkaldte 
hun til et første fællesmøde om 
emnet. 

Sarahs overvejelser til det, kan 
du læse her:
Det at være kreativ er nok en af 
de kompetencer, der er sværest 
at definere, lære og bruge. 
For at tage fat om emnet, vil 
jeg gerne fortælle jer om no-
gen oplevelser, vi har haft i Ak-
tivitets-huset i det sidste år. Vi 
har en del børn og unge der 
kommer i Aktivitetshuset. Nog-
le kommer med deres familie, 
andre med deres venner, nogle 
i deres klasse eller som hold om 
eftermid-dagen. 
Tilfælles har de, at de i videste 
forstand har svært ved at være 
kreativ. De har svært ved at gå 
til kreative opgaver, designe no-
get selv, finde på noget, komme 
med en ny idé, forestille sig en 

proces/et projekt/et resultat og 
at gennemføre det. De mangler 
i højere og højere grad grund-
læggende kunnen inden for 
kreative områder. Lad os tage 
håndarbejde som eksempel. 
De kan ikke strikke eller hækle, 
de ved ikke, hvad broderi er, de 
aner ikke, hvordan en syma-ski-
ne bruges eller hvad den kan, 
de aner ikke, hvad tekstilkunst 
er. Men det kunne lige så godt 
være arbejde med træ, metal, 
madlavning, formning, musik, 
teater eller kunstneriske ak-tivi-
teter.
Vi har haft forespørgsler fra for-
ældre, om vi ikke kunne tilbyde 
et sykursus for unge i Aktivi-tets-
huset. For unge, der havde fået 
symaskiner foræret eller ønske-
de sig en symaskine, men ikke 
vidste, hvordan den skulle bru-
ges eller hvad man kunne lave 
med den. Så hvis ikke det er en 
færdighed, der gives videre i fa-
milien eller viden, de får lært i 
skolen pga. tidsrammen eller an-
dre prioriteter, hvad gør man så?
Hvad gør man i Sydslesvig som 
barn eller ung, når man gerne vil 
lære ”det at være kreativ”? Eller 
for den sags skyld: Hvad gør 
man som forælder i Sydslesvig, 
når man kan mærke, at ens barn 
er kreativ? Fx kan sætte farver 
sammen på en fantastisk måde. 
Eller bliver stående på julemar-
kedet, hvor en sidder med en 
rok og spinder garn. Eller når 
ens barn kunne trænge til en ak-
tivitet, det kan dykke ned i, blive 
dygtig til, beherske, udvikle, af-
prøve, skabe noget med?

Lad os være modige og tænke 
nyt. 
Vi kunne som det danske min-
dretal beslutte, at ”det at være 
kreativ” er den vigtigste kom-
pe-tence, vores børn skal kunne 
beherske i deres liv som ung og 
voksne. Og forstå mig ret, et fo-
kus på kreativitet ville få betyd-
ning for sprogindlæring, for mo-
torikken, for selvbevidstheden, 
for grundlæggende kompeten-
cer som regning, skrivning, læs-
ning, for koncentrationsevnen, 
for fantasien, for hele deres liv. 
Et fællesmøde med repræsen-
tanter fra mindretallets organi-
sationer i oktober 2022 gjorde 
det tydeligt, at vi står sammen 
om udfordringen og at vi i Akti-
vitetshuset ikke er de eneste, der 
oplever, at vores børn og unge 
mangler kreativitet. 
Lad os ændre det! 
I fællesskab kan vi sætte en 
dagsorden i Sydslesvig, hvor ud-
viklingen af børn og unges kre-
ati-vitet står som første prioritet. 
Lad os skabe et sted, et rum, 
muligheder, hvor børn og unge 
kan dykke ned i kreative proces-
ser og lære kreative færdigheder 
på et fagligt højt niveau. Hvor 
børn og unge mødes, hvor pro-
fessionelle voksne inden for kre-
ative fag lærer fra sig. Hvor børn 
og unge inspireres, tænker nyt, 
bruger fantasien, tænker ukon-
ventionelt, bruger hæn-derne til 
at skabe, forme, lade opstå - de-
res kreativitet, deres personlig-
hed, deres liv - i Sydslesvig. 

OPRÅB
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Efter nogle års pause vender 
Amatørudstillingen tilbage, en 
udstilling og konkurrence til alle 
fritids- og amatørkunstnere i 
Sydslesvig. Sidste gang den blev 
afholdt var tilbage i 2018 hvor 
over 100 værker blev udstillet. 
Nu, med nye frivillige hænder 
bag rattet, er udstillingen igen 
klar til vise det bedste fra Syd-
slesvigs hobbykunstnere frem.

Fernisering
Udstillingen åbner med en fer-
nisering, bobler og koncert den 
03. marts 2023 på Flensborg 
Bibliotek (DCBIB) fra klokken 
17-19. Her vil værkerne efterføl-
gende blive udstillet frem til den 
22. marts, hvor man kan komme 
forbi i bibliotekets åbningstider 

og stemme på sine yndlings-
værker. Udstillingen bliver afslut-
tet med en prisuddeling den 22. 
marts 2023 fra klokken 18, hvor 
første pladsen løber afsted med 
en SdU og SSF kulturflatrate til 
hele 2023, der giver fri entré til 
alle årets kulturarrangementer.

Tilmelding
Ligger der et ældre værk der 
trænger til lidt frisk luft, eller er 
der noget nyt og spændende 
under produktion, så tages der 
imod tilmeldinger til udstillingen 
via mail til andersp@sdu.de. 
Alt fra skulpturer og malerier til 
fotografier, er velkommen. Det 
vigtigste er blot at værkerne ind-
leveres senest den 25. februar til 
DCBIB. Læs mere om kravene 

og udstillingen på hjemmesi-
den www.sdu.de/amatoerud-
stilling-2023. OBS. Der gøres 
opmærksom på, at minimumal-
deren for deltagelsen i konkur-
rencen er 16 år. 
Amatørudstillingen er et sam-
arbejde mellem SkoFo, DCBIB, 
SSF og SdU.

Kalder alle Sydslesvigs hobbykunstnere

Film på fem sprog
Sydslesvigsk Forening Bredsted 
og omegn og Friisk Foriining 
inviterer fredag den 27. januar 
klokken 19:30 til filmaften i for-
eningslokalet på Bredsted Dan-
ske Skole.
Det er filmen ”Kroen ved Vidå-
en”, der vises. 
Den foregår på alle grænselan-
dets fem sprog: Dansk, tysk, 
frisisk, sønderjysk og plattysk. 
Men vises med danske under-
tekster, så man ikke er helt for-
tabt, hvis man ikke forstår frisisk 
eller synnejysk.

Filmen bliver introduceret af 
Friisk Foriinings forretningsfører, 
Ilwe Boysen (foto), der også spil-
ler med i den. 
Rollelisten rummer i øvrigt flere 
prominente navne. Blandt an-
dre er landdagsmedlem Sybilla 
Nitsch og Tønders borgmester, 
Jørgen Popp-Petersen med i fil-
men. 
Der er fri entre, men arrangører-
ne beder om tilmelding senest 
den 23. til Jeanette Huy på tele-
fon 04671 6008 230 eller jeanet-
te.huy@skoleforeningen.org.

En aften med brætspil
Fredag d. 27. januar kl. 18 invite-
rer Flensborg Bibliotek til en af-
ten med brætspil og hygge.
Brætspil har altid været et godt 
tidsfordriv, men det er blevet 
utroligt populært at spille bræt-
spil. Mange er startet med spil 
som Ludo, Mølle, Dam og Mata-
dor, men der kommer hele tiden 
nye spil til, og biblioteket har et 
væld af spil.  
Man kan komme som familie, 
vennegruppe eller alene fra 14 år 
og op. Der vil især være fokus på 
spillene Santorini, Copenhagen, 
My city, Kvaksalver, Wingspan 
og Tokaido, som spilleværten 
Kristian Ehmsen gerne vil lære 

deltagerne. Det er også muligt 
at spille et andet af bibliotekets 
mange spil. 
Fri entré.
Fra 14 år.
Tilmelding til biblioteket: dcb@
dcbib.dk senest to dage før
Begrænset antal pladser.

K
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GRÆNSELAND BIBLIOTEKET

(Foto: Spilforsyningen.dk)
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FRITID

Nyt liv i Harreslev BoU’s klub
I 2022 har Harreslev 
Børne- og Ungdoms-
hus arbejdet på en ny 
struktur og fast perso-
nale til husets klub.
Ledelsen udpegede en 
arbejdsgruppe, samt 
nye medarbejdere, der 
skulle overtage og ud-
vikle klubben. Mange af 
kollegaerne byder ind 
med personlige talen-
ter, faglighed og mas-
ser af godt humør. Der 
er fokus på, altid at have 
fingeren på pulsen og 
bidrage med aktiviteter, 
som de unge brænder 
for.

Nyt Logo
I fællesskab med un-
gerne har Daniel Heger 
udarbejdet et klublogo 
der indeholder klub-
bens navn ’Ungdoms-
klub55’ og en lille krone 
on top. Sammen med 
Daniel har de unge 
allerede produceret 

stickers på Aktivitets-
huset, samt patches, 
der kan stryges på tøj, 
rygsække og alt andet 
de har lyst til.

Nye medlemmer
I de sidste måneder 
er der kommet mange 
nye tilmeldinger og der 
er en del af de ældre 
teenagere, som vender 
tilbage til klubben. Især 
til klubbens fænome-
nale stikbold matches. 
Personalet er mere end 
glad for deres nye ar-
bejdsgruppe og glæder 
sig over, at initiativet og 
motivationen bliver ta-
get godt imod.

For tiden går unger-
ne meget op i sport, 
madlavning, graffiti 
og gaming. Og der er 
selvfølgelig også altid 
tid til de store og små 
samtaler og emner, der 
beskæftiger de unge. 

Alt sker på øjenhøjde 
med de unge og perso-
nalegruppen ser dem 
selv mere som admini-
strative venner og har 
dermed også ofte en 
helt anden tilgang til de 
unge. Der findes ingen 
’dumme spørgsmål’ og 
personalet bidrager 
gerne med erfaring, 
gode råd eller en ekstra 
omgang humor.
Desuden har Ung-
domsklubben en egen 
podcast, der giver klub-
bens brugere mulighed 
for at få et indblik i pro-
duktionsprocesser for 
lyd- og videobearbej-
delse.

Traditionen tro
Klubben i Harreslev har 
altid været et fedt sted 
at være - både for 20 
år siden og i dag. Den 
har altid været en vig-
tig del af huset. De nu-
værende og tidligere 

kollegaer har gennem 
alle år altid sørget for, 
at den lokale ungdom 
har følt sig godt tilpas, 
og er blevet set og hørt 
i Harreslev BoU.

Både personalet og 
endnu mere de unge 
glæder sig til at komme 
i gang igen efter jule-
ferien og til alt det der 
venter i 2023.
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Mød forfatteren Leif Davidsen
Onsdag d. 18. januar kl. 19 be-
søger forfatter og journalist, Leif 
Davidsen hele Sydslesvig. Han 
kommer til Flensborg Bibliotek, 
og foredraget streames direk-
te til Slesvig Bibliotek, Husum 
Bibliotek og Medborgerhuset i 
Egernførde.
Leif Davidsen fortæller om ro-
manen ”Lenins bodyguard” og 
giver samtidig et indblik i Rus-
land før og nu. I forfatterens 
seneste roman følger læseren 
Oskar Madsen, som bliver født 
i Sønderjylland og kommer til 
både USA og Rusland. 

Fra Lenin til Putin
Leif Davidsen trækker en lige 
linje fra despoten Lenin til de-
spoten Putin og fortæller om 
den tragiske og brutale russiske 

historie, som præger nationen 
i dag. Davidsen var korrespon-
dent i 80erne for DR, og han 
har siden besøgt landet utallige 
gange.
Entré € 7,- Forsalg på biblioteket
Vil man deltage i streamet, så 
skal man tilmelde sig to dage før. 
Der er fri entré.
Tilmelding til foredraget i Husum 
til Rita Jacobsen: rhj@dcbib.dk 
Tilmelding til foredraget i Slesvig 
til slesvig@dcbib.dk 
Tilmelding til foredraget i Egern-
førde til Kristian Ehmsen:keh@
dcbib.dk eller sekretariatet 
04351 2527.

Arrangør
Dansk Centralbibliotek, SSF 
amtsstyrelse og SSW.

Rattenlinie Nord - 
endestation Flensborg
Hans Christian Davidsen ud-
sendte i efteråret bogen ”Na-
zisternes sidste tilflugt” med 
undertitlen ”Maj 1945 i Flens-
borg - Mellem ofre og gernings-
mænd”. Onsdag den 25. januar 
kl. 19 fortæller han om bogen på 
Flensborg Bibliotek.
Flensborg var endestation for 
»Rattenlinie Nord« - nazister-
nes flugtrute op gennem Nord-
tyskland i foråret 1945. Mellem 
2000 og 3000 nazister gik under 

jorden i Flensborg fra maj-da-
gene i 1945 og fremefter - flere 
af de helt store fisk gik i skjul i 
Flensborg og omegn - blandt 
andre Auschwitzkommandan-
ten Rudolf Höß, SS-rigsfører 
Heinrich Himmler og Goebbels 
berygtede radiostemme Lord 
Haw-Haw.
Det var også i Flensborg, at Dö-
nitz-regeringen blev arresteret 
af briterne. Det var på Flensborg 
Fjord, at resterne af den tyske 

ubådsflåde søgte hen og ende 
med at blive sænket som led i 
den såkaldte »Aktion Regenbo-
gen«. Og på fjorden blev purun-
ge mænd henrettet for faneflugt 
ved militære standretter. Det tra-
giske og bizarre ved det hele var, 
at de blev dømt til døden efter 
den tyske slutkapitulation den 8. 
maj 1945.
Fri entré
Tilmelding til dcb@dcbib.dk

(Foto: Thomas Howalt Andersen)
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Norsk kunst fra roman-
tik til ekspressionisme
Fra J.C. Dahl til Edvard Munch.
Kunsthistoriker Grethe Bay 
præsenterer i tre billedforedrag 
de fire kunstretninger: roman-
tik, naturalisme, symbolisme og 
ekspressionisme og de kunstne-
re, der tegner dem i norsk ma-
lerkunst.
Op igennem 1800-tallet bredte 
de romantiske ideer sig ud over 
hele Europa og kom også til at 
præge billedkunsten. I den nor-
ske kunst resulterede det i stor-
ladne skildringer af naturen og 
folkelivet. Kunsten fik afgørende 
betydning for identifikationen 
med det særligt norske - og der-
med en norsk national identitet. 
Forårssæsonen indledes med 
foredraget ”Romantik. Land-
skab, folkeliv og identitet.
Fra J.C. Dahl til Oscar Werge-
land.”  Hold 1 mødes tirsdag d. 
24.januar kl. 10 og
Hold 2 tirsdag d. 31. januar kl. 10 
på Flensborg Bibliotek.
Foredragsrækkerne udbydes i 
samarbejde med Dansk Vok-
senundervisning i Sydslesvig til 
€ 21 pr. række.
Tilmelding til Anna-Louise Hol-
ste: telefon 0045 23 70 90 55 el-
ler mail: alholste@gmail.com

Kål og kultur på Skipperhuset
Sydslesvigsk Forening, Tøn-
ning-Garding Distrikt, byder den 
20. januar klokken 19:00 på en 
god gang traditionel grænse-
landsvintermad, nemlig grønkål 
med sul og hvad dertil hører af 
drikkevarer. 
Prisen er blot 20 euro for med-
lemmer og 25 for andre, inklusi-

ve drikkevarer. 
Efter maden vil Carsten Kjær og 
Søren Christensen (foto til højre)
underholde med viser og balla-
der om livskunstnere og origina-
ler. Tilmelding senest 12. januar 
til Kerstin Meinert på kerstin.
meinert@skoleforeningen.org 
eller 01758158150.

(Foto: privat)

TRADITION

(Foto:Tim Riediger, SSF)


