
Julemødet
finder sted tirsdag den 22. november  2016 kl. 18.30

i Cirkel Ordenens lokaler Falkoner Allé 96, over gården 1. sal, 
2000 Frederiksberg.
Busforbindelser: Linie 8A eller bus 2A til krydset Falkoner Allé/
Godthåbsvej.
Julemødet er en hyggelig tradition, som forhåbentlig mange af 
foreningens medlemmer har lyst til at deltage i. 
Der serveres en lækker julebuffet med 2 slags sild, fiskefilet, æg 
og rejer, ribbensteg, skinke med grønlangkål og ris a la mande. 
Drikkevarer efter egen regning.
Aftenens gæst er Dan Mølholm, og han vil underhol-
de med sang og musik på sin sædvanlige hyggelige 
facon med mange af julens dejlige samler og sange. 
Programmet afsluttes med en lodtrækning om 
forskellige gevinster og gavekort til en and. 
Tilmelding til deltagelse i julemødet skal ske 
ved at benytte den vedlagte tilmeldingsblan-
ket og returnere den til foreningens kontor 
eller sende en e-rnail: gkf@graensekf.dk  
senest den 15. november 2016. 
Alternativt kan besked gives til Else Toft på 
telefon 36163110, hvor der også kan læg-
ges besked på telefonsvaren.
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Betaling for deltagelse kr. 200 pro persona betales ved indgan-
gen. 
Denne aften er der mulighed for at købe årets julemærker fra 
Sydslesvig til kr. 30 pr. ark. Indtægterne fra salget af disse 
mærker går til det danske arbejde i Sydslesvig. Det er også 
muligt at bestille julemærke via foreningen, hvis det ønskes. 
Henvendelse enten via telefon til Else Toft eller via e-rnail: 
gkf@graensekf.dk 
Skulle man have tilmeldt sig til julemødet, men af en eller an-
den grund alligevel ikke kan deltage, skal vi anmode om, at 
man så hurtigt som muligt giver besked herom enten på e-mail 
gkf@graensekf.dk  eller til et af bestyrelsesmedlemmerne.
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Foreningen Christianslysts Venner
Som nyt medlem af bestyrelsen i Christianslysts Venner har jeg netop 
deltaget i bestyrelsesmøde, hvor det naturligvis mest dejede sig om 
den vanskelige situation vore medlemmer og andre interesserede, er 
havnet i, fordi Christianslyst – og dermed vore gæsteværelser i Syd-
slesvig – er sat til salg af økonomiske årsager.
Som det er fremgået tidligere i bl.a. Flensborg Avis, så er der givet 
underskudsdækning for Christianslyst frem til udgangen af 2017 – 
en dækning, der er givet af Grænseforeningen samt Folketingets syd-
slesvigudvalg, SdU og skoleforeningen. Men hvad der vil ske, hvis 
der hurtigt dukker en køber op med et fornuftigt tilbud, kan ingen 
sige noget om i øjeblikket. 
Konkret har et lille udvalg under Det Sydslesvigske Samråd været 
rundt i Sydslesvig for at se på mulige steder, hvor man kunne tænke 
sig et fremtidigt Christianslyst.
I bestyrelsen for Christianslysts Venner er enige om, at uanset hvor 
de evt. fremtidige gæsteværelser måtte komme til at ligge, så ønsker 
man, at vennekredsen kan fortsætte sit virke.

Birthe Aasted
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Studietur til Sydslesvig 19. -21. august 2016
Vi lagde ud fra Hovedbanegården en årle morgen kl. 9(!) med kurs 
mod det sydligste Danmark med forventningen om alletiders tur.
Frokosten blev indtaget på Tyrstrup kro’s imponerende “jagtstue” 
med alskens udstoppede trofæer fra kroens omegn.
Mætte af god æggekage og rart samvær kørte vi over til Genfor-
enings- og Grænsemuseet, hvor en pensioneret lærer og nu frivillig 
på museet, fortalte om stort og småt, fortid og nutid i grænselandet. 
Som altid på disse kanter er mennesker meget entusiastiske omkring 
deres egn og deres evne til at jonglere mellem to kulturer. 
Så satte vi kursen mod Christianslyst, hvor gensynsglæden over ste-
det var til at føle på, og begejstringen blev ikke mindre af deres gode 
køkken med det lækre tag-selv-bord.
Ved fredagens aftenkaffe blev vi klogere på Gerda Eichhorn’s, tid-
ligere landsformand for SSW, udlægning om arbejdet i SSW og de 
politiske arbejdsbetingelser i Sydslesvig.
Lørdagens udflugt gik til øen Föhr med færge og shuttlebus til mu-
seet “Kunst der Westküste.”
Der var flere udstillinger på stedet: 
De berømte mesterværker af den tyske impressionist Max Lieber-
mann havde fået selskab af hans samtidige kolleger, herunder den 
berømte kunstnerkoloni fra Skagen samt Christian Krogh og Emil 
Nolde, for at nævne nogle af de mest kendte.   
Mange af os blev behørigt imponerede over billedkunstneren Jo-
chen Hein, som var repræsenteret med “Over Dybden.” Han maler 
de mest virkelighedsnære portrætter af personer fra samtiden, pro-
spekter over havet samt billeder af landskaber og græsplæner. Man 
undres over, at det kan lade sig gøre at male på en sådan måde, at 
billedet nærmest overgår virkeligheden. 
Endelig udstillede den ukrainske fotograf Mila Teshaieva “Øen,” 
hvor hun gennem sine fotoværker giver et dybt indblik i ølivet på 
Föhr med en atmosfære i zonen mellem livsvirkelighed, fantasi og 
mystik.  
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Dagens hovedmåltid var igen en veltillavet middag på Christians-
lyst.
Til aftenkaffe hyggen så vi en video “Grænsekontrol” med Græn-
seforeningens formand Mette Bock.
Efter morgenmaden søndag og afsked med Christianslyst, satte vi 
kurs mod Kappeln, hvor vi skulle besøge Kaj Munk børnehaven, 
som har fået midler fra arven efter Kirsten Sindby til forbedring af 
deres udendørs arealer.
Det var en helt igennem positiv oplevelse. Vi blev modtaget med 
megen varme og åbenlys glæde af børnehavens leder Irid Stephani 
og flere af hendes medarbejdere. Forfriskningerne var hjemmela-
vet både brød, marmelade og kager og fortællerlysten stor om de 
ganske omfattende forbedringer, der var sket på blot et år. Forældre 
engagementet med tid, arbejde og penge var årsagen til stedets for-
vandling fra en grim ælling til en smuk svane. Her var godt at være 
barn, blev vi enige om.
Frokosten blev indtaget på restaurant “Steak’n more,” hvorefter de 
obligatoriske Tysklandsindkøb blev foretaget i god ro og orden hos 
“Fleggaard.”
Således mættet med gode oplevelser og behageligt selskab tog vi 
bussen hjem igen til vores udgangspunkt.   

Klara Kaare

Föhr (foto: wikidedia.org)
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Kære medlemmer 
Igen i år har vi i bestyrelsen besluttet, 
at der blandt foreningens medlem-
mer samles ind til jul til en særskilt 
julehilsen til danske børnefamilier 
i Sydslesvig, hvor der kan 
være brug for lidt ekstra op til jul. 
Indsamlingen betyder, at der kan 
uddeles penge i form af “julekuver-
ter” til nogle af de danske børnefami-
lier i Sydslesvig, som har det hårdt. For 
mange kan det lyde som lidt, men for modta-
geren er det meget. 
Sammen med pengebeløbet medfølger et brev, der fortæller, at det 
er en direkte julehilsen fra foreningens medlemmer. Hvert år får vi 
adskillige takkekort samt tegninger, så det har stor betydning, at 
der gøres denne indsats. 
Igennem mange år er uddelingen foretaget til udvalgte skoler og 
børnehaver. 
Disse har gennem deres arbejde “fingeren på pulsen,” og ved, hvor 
en kuvert kan gøre gavn; det kan enten være som kontanter eller 
som en julekurv, tøj m.v. 
Vi håber meget, at foreningens medlemmer stadig vil støtte op om 
denne indsamling, for de stramme tider mærkes meget tydeligt 
blandt de i forvejen hårdt pressede familier. 
Derfor, send venligst et beløb direkte til foreningens konto i Dan-
ske Bank reg.3113 konto 4115055984 mærket “Julehilsen til Syd-
slesvig” og slut op omkring en tradition, der har haft stor betydning 
i mange år, og som der stadig er behov for. 
Skulle man ønske at få tilsendt et indbetalingskort, bedes man kon-
takte foreningen via mail eller ringe til kasseren på 36 16 31 10 
eller 61 78 31 10.

Med venlig julehilsen 
Anders Kaare
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n Mindeord
På studieturen i august skulle  
Bodil Wieth-Knudsen have del-
taget, men hun kom ikke.
Efterfølgende modtog vi det tris-
te budskab om hendes død sidst 
i august. Dødsannoncen var også 
indrykket i Flensborg Avis.
Bodil var en meget flittig delta-
ger i foreningens arrangementer, 
ikke mindst studieturene, hvor 
hun kom med mange forslag til 
nye steder at besøge. Det var bl.a. 
hendes forslag, at man skulle be-
søge landbrugsmuseet Oldemor-
toft, hvilket vi gjorde for flere år 
siden med særdeles stor succes.
Vi vil mindes Bodil for hendes 
hyggelige selskab og hende store 
interesse for grænselandet.
Æret være Bodil Wieth-Knud-
sens minde.
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