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Ugens overskrifter

Påsken forestår

Godt gået I.
[KONTAKT] Nis Ove med frisisk hjemmesprog klarede sig fremragende ved en dansk-oplæsningskonkurrence i Danmark.

Læs mere på KONTAKT side 2

Godt gået II.
[KONTAKT] Sepp Piontek samlede fuldt hus i Nibøl,
hvor han fortalte facts og anekdoter om fodbold og
andet.

Læs mere på KONTAKT side 3

Godt gået III.
[KONTAKT] Rasmus var i 14 dages praktik hos SSF
på Flensborghus og fik indblik i flere afdelinger nogle var sjovere end andre.

Læs mere på KONTAKT side 4
Sådan en hare er ikke det rene pjat. Så er det godt, mor kan hjælpe. Mødrene gik nemlig også op i klipperiet med liv og
sjæl. (Fotos: Peter Hansen)

Godt gået IV.
[KONTAKT] En af mindretallets og grænselandets
mest trofast venner runder de 75 i påsken: Ib Ansgar
Jensen i Esbjerg.

Læs mere på KONTAKT side 5

Sydslesvigsk Forening

Aktivt kontakt- og
informationsarbejde

[KONTAKT] Kontakt- og informationsarbejdet for at sikre genopretning af ligestillingen af de danske
skoler i Sydslesvig er fortsat i fuld
gang.
Både SSF, SSW og Skoleforeningen
arbejder hver på sin vis og i fællesskab på at informere beslutningstagere og meningsdannere om det
for mindretallet essentielt vigtige
emne.
SSF har eksempelvis sammen med
mindretalsunionen FUEV taget direkte kontakt med danske og slesvig-holstenske EU-parlamentarikere i Strasbourg.
Sammen med SSW har man været
til møde med socialdemokratiske
forbundsdags- og finansudvalgsmedlemmer i Berlin. Møder med
repræsentanter for CDU, FDP og
De Linke følger.
Og sammen har SSF, SSW og Skoleforeningen indgående informeret
det Grønne forbundsdags- og finansudvalgsmedlem Stephan
Kühn, da han og den Grønne
landdagsgruppes næstformand
Rasmus Andresen gæstede Sporskifte sidst.
På et møde med bl.a. Henrik Dam
Kristensen for nylig i Flensborg har
SSF og SSW fået tilsikret de danske
socialdemokraters opbakning i
spørgsmålet.
Og via det permanente kontaktarbejde med politikere og embedsmænd på Christiansborg påvirker
SSF de danske holdninger i spørgsmålet ligeledes massivt.
Tilstræbt er også, at emnet tages
op ved debatmødet årsmødelørdag på Flensborghus.
Derudover benyttes FUEV-kongressen i juni som forum for det
danske mindretals synspunkter.

På EU-plan arbejdes der på at arrangere en mindretalspolitisk høring, og i Berlin gør det danske
mindretal sig til talsmand for et
ekstraordinært møde i kontaktudvalget under forbundsindenrigsministeriet i juni, hvor ligestillingen
bliver eneste emne.
Og i begyndelsen af maj mødes
SSF og SSW med OSCE-højkommissær Knut Vollebæk for at informere om den mindretalspolitiske
situation.
Alle tiltagene med henblik på at få
genoprettet ligestillingen gennemføres nu, så der i tide kan tages
højde for mindretallets budgetbehov for 2012.
Beslutningen om forbundsrepublikkens 3,5 mill. euro til de danske
skoler i Sydslesvig for 2011 kom
nemlig ret så sent i 2010, faktisk
først da forhandlingerne i forbundsdagens finansudvalg var ved
at være tilendebragt i november
2010.
At ville satse på øgede midler fra
København er den forkerte løsning. Det er forbundsrepublikken,
der ikke overholder ligestillingsprincippet og derfor bør agere.
Tyskland har et ansvar at leve op
til!
Det er det samlede danske mindretals håb, at alle igangværende
kontakt- og informationsrunder
bærer frugt såvel økonomisk som
politisk.
Økonomisk, så Skoleforeningen
skånes for at skulle skære yderligere i det pædagogiske mindretalsarbejde - og politisk, så også tyske
politikere kan se, hvor urimeligt
delstaten behandler det danske
mindretal.
SYDSLESVIGSK FORENING

Harer, æg, kyllinger, kager
- og glade mødre og børn
[KONTAKT] Husum SSFs påskekliparrangement sidst på Husumhus blev
igen et tilløbsstykke. Godt 30 børn
var med, ledsaget af et behørigt antal
mødre og bedstemødre.
Der blev malet æg, klippet harer,
spist kager og hygget, så stemningen
var totalt i top.
Arrangementet var åbent, og det var
åbenbart en god investering. To af
mødrene afleverede i løbet af eftermiddagen hver en optagelsesbegæring til SSF.
ph

Groucho Marx her har vist troet, det
var fastelavnsfest, der blev holdt.

SSW og SP: Lær din nabos sprog

Sprogkonference 13. maj
[KONTAKT] Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) og Slesvigsk Parti (SP) inviterer til sprogkonference på Lyren i
Padborg den 13. maj.
Det er anden gang, de to mindretalspartier i fællesskab gennemfører en
konference. Første gang var i 2006
med fokus på det grænseoverskridende samarbejde. Den 13. maj er
det sprog, der står i centrum med
opfordring om, at alle bør lære naboens sprog.
”Netop kendskabet til naboens sprog
er en vigtig forudsætning for at det
folkelige, kulturelle og økonomiske
samarbejde i vores region bliver styrket”, understreger SPs formand Marit
Jessen Rüdiger og SSWs landsformand Flemming Meyer i invitationen
og fortsætter: ”Der findes allerede i
grænselandet nogle gode eksempler i
skoler og børnehaver, hvor man gør
en indsats for at lære naboens sprog.
Vi vil gerne præsentere disse eksempler, høre hvad de ansvarlige kom-

muner siger til naboens og deres
mindretals sprog samt drøfte dette
vigtige emne med politikere, erhvervsfolk og fagfolk.”
Deltagelse er gratis. Tilmelding kan
ske på sp@bdn.dk frem til den 9.
maj.
PROGRAM
13.00 Indskrivning og frokost.
14.00 Velkomst ved Flemming Meyer (SSW-formand) og Marit Jessen
Rüdiger (SP-formand).
14.05 Oplæg: Nabosprogene i Region Sønderjylland-Schleswig ved
Anne Mette Olsen, Regionskontoret.
14.15 Naboens sprog i Haderslev
Kommune ved viceborgmester Hans
Peter Geil.
14.30 Naboens sprog i Flensborg by
ved bypræsident Christian Dewanger.
14.45 Dansk og frisisk i tyske børnehaver ved Christa Kreber, ADS-Kindergarten i Flensborg.

15.00 Tysk i danske skoler ved Tine
Bruun Jørgensen og Helle Jepsen,
Kruså skole.
15.30 Kaffe og kage
16.00 SSWs sprogpolitik og sprogsituationen i Sydslesvig ved Anke
Spoorendonk, SSW-landdagsmedlem.
16.15 SPs sprogpolitik i Sønderjylland ved Jan Diedrichsen, lederen af
det Tyske Mindretals Sekretariat i København.
16.30 Paneldiskussion med Hans Peter Geil, Christian Dewanger, Michael Schack, Industrie- und Handelskammer Flensburg, Arno Knöpfli, Business Development Manager Danfoss, Anke Spoorendonk og Jan Diedrichsen. Ordstyrer: Karen Margrethe Pedersen fra Institut for Grænseregionsforskning/SDU.
17.45 Afslutning
hh
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Ansgar Slesvig

Husum Amt

Påskemad i kirken
[KONTAKT] I aften, skærtorsdag kl.
18 inviterer Ansgar Menighed i Slesvig til gudstjeneste med efterfølgede
påskemåltid.
Hvorfor fejrer vi gudstjeneste med
brød og vin om søndagen? Mange føler sig usikre overfor dette spørgsmål.

Men kender man baggrunden, er det
lettere at svare.
Derfor håber menigheden på, at
mange tager imod invitationen til en
hyggelig aften omkring bordet.
Morten Mortensen

Valsbøl Pastorat

17 konfirmander
[KONTAKT] Den 3. april blev følgende konfirmeret i Medelby sognekirke:
Mette Hornbech, Alica Kompa, Belissa Röhl, Torben Christiansen, Jan
Christoph-Heiming, Thore Krohn og
Kevin Plechinger.
Den 10. april blev følgende konfirmeret i Store Vi sognekirke:
Michelle Borchardt, Yvonne Boysen,

Alysia Tremondi, Anna Louisa Tromlitz, Christopher Andresen, Leander
Jacobsen, Jesper Koch og Bjarne
Neumann.
Den 17. april blev følgende konfirmeret i Nr. Haksted sognekirke:
Janny Boiesen og Mandy Köpnick.
Vi ønsker alle konfirmander og deres
familier et stort tillykke. God påske!
Finn J. L. Rønnow, Valsbøl pastorat

Danskoplæsning

Ung friser
vandt

Nis Ove. (Foto: Martina Metzger)
[KONTAKT] Nis Ove Kahl blev nr. 3
ved en oplæsningskonkurence for 7.
klasses elever fra hele Danmark. Han
er elev på Risum Skole/Risem Schölj
og har frisisk som hjemmesprog.
Han havde vundet Sydslesvig-kon-

kurrencen, og det blev omtalt med et
flot billede i Dansk Skoleforenings
medlemsblad Fokus den 26. marts.
Sammen med forældrene Thora og
Torsten og søskende Nele, Momme
og Miie er Nis Ove medlem af Friisk
Foriining og ungdomsteatergruppen
Dolores, som gerne optræder ved
foreningens vinterfest, hvert år med
rigtig stor succes.
Skolens inspektør Jörgen Jensen
Hahn er rigtig stolt over Nis´ oplæsnings-kunst:
»Nis Ove Kahl, elev i 7. klasse her
hos os og medlem af Friisk Foriining,
blev først sydslesvigmester i dansk
oplæsning med en tekst af H.C. Andersen (»Det er ganske vist...«) og
deltog siden i den landsomfattende
oplæsnings-konkurrence for elever i
7. klasse i Odense den 4. april, hvor
han indtog 3. pladsen blandt 12 deltagere. De 11 af dem var rigsdanskere, og Nis Ove var den eneste fra syd
for grænsen og oven i købet med frisisk som hjemmesprog - flot og tillykke!«
mn

Ugen
der kommer
22.
Flensborg Ældreklubben Duborg: Sejltur på fjorden fra Fördebrücke kl. 14.30
24.
Ansgar menighed Flensborg: Påskemorgensang med morgenmad i kirken kl. 6
26.
Flensborg SSF-distrikt Tarup: ”Ned fra sofaen – op på cyklen” hver tirsdag fra Taruphus
kl. 18.30
Skovlund Ældreklub: Hygge med sang og spil i forsamlingshuset kl. 15
SSF Skovby Seniorklub: Spil i Hærvejshuset kl. 15
SSF-distrikt Bøglund: Senioreftermiddag i forsamlingshuset kl. 14.30
SSF-distrikt Bøglund: Hobby i forsamlingshuset kl. 19
27.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Hygge med Ældreklubben Sortevej i Tønnsenhuset kl. 14
Oksbøl Kvindeforening: Hygge i forsamlingshuset kl. 19
Slesvig Seniorklub: Spil i Ansgarsalen kl. 14
28.
SSFs Humanitære Udvalg: Seniordans med Signe Andersen på Flensborghus kl. 14.30
SSF og SdU Koncert med Agnes Obel i Diskotek Max, Flensborg kl. 20
Ansgar menighed Flensborg: Aftensang og High Tea med foredrag ved Hans Andresen
i kirken kl. 17
Flensborg SSF-distrikt Nord: Klubeftermiddag med Renate i Spætteklubben kl. 14.30
SSF-distrikt Skovlund: Tur til generalforsamling i Grænseforeningen i Horsens kl. 19.30
Torsdagsklubben Mårkær: Hygge for seniorer hos Gertrud Jochimsen kl. 15
Slesvig SSF-distrikt Centrum-Nord: Hobby med nål og tråd i salen, Lolfod 69 kl. 19.30
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Ole Spillemand Jensen og Lene Riis ved et af de få numre,
der blev spillet siddende. (Fotos: Chr. Rasmussen)

SSF-formand Sonja Wulff gav den hele armen på murerbalje, da hun fik lov.

Koncert men især kontakt
[KONTAKT] Der var kontakt med det
samme, da den midtjyske duo Basseralle sidst satte Hans Helgesen-Skolens gymnastiksal på den anden ende
i Frederiksstad.
Ole Spillemand og Lene Riis levede i
den grad op til foromtalerne. Her var
der ikke noget med at stå på en scene og være hovski-snovski.
Næ, det foregik ved, mellem og til tider på bordene.
Og hvis de fyrre publikummer havde
troet, de var kommet for at sidde andægtigt og høre efter, kunne de godt
tro om.
Der blev danset folkedans, så hele
salen gyngede, og sveden stod frem
på panderne. Og der blev sunget
med på gårdsangerviser, sømandssange, revyviser.
Den lokale SSF-formand Sonja Wulff
demonstrerede sit talent ud i at spille
på murerbalje, og Michael Rüscher
fik lært at blæse på haveslange.
Da forestillingen var forbi, og musikerne skulle slappe lidt af, satte de
sig som det selvfølgeligste blandt
publikum og hyggesludrede.
Arrangementet med Basseralle var

sæsonens næstsidste i rækken af
Vestkystkultur, som er arrangeret i
fællesskab af Sydslesvigsk Forening i
Husum og Ejdersted Amter.
Det næste er lagt sammen med sankt

hansfesten i Tønning, hvor Klosterband leverer en gang saftig swingmusik.
Jette Rasmussen/PH

Michael Rüscher - en af skolens lærere - får instruktion i at spille på haveslange.

Bollingsted/ Isted-Jydbæk

Tak for 25 års kommunalt virke
[KONTAKT] På Bollingsted kommuneråds møde i Gammellund sidst lykønskede og takkede næstformand i
Isted-Jydbæk SSW-distrikt, Nadine
Schmidt, to jubilarer for 25 års virke i
kommunerådet: Bernd Nissen fra
AWG og Horst Kohrt fra SSW.
Horst Kohrt blev valgt ind på SSWs
valgliste, efter at Andreas Lorenzen,
som han senere selv sagde, havde
konfirmeret ham. Dagen efter Horst´
valg i 1986 stod der at læse i Schleswiger Nachrichten ”Ist Bollingstedt
noch regierbar?”
Det var nemlig første gang, at CDU
havde mistet sit flertal, og en SSWer
kom ind i kommunerådet i Bollingsted.
Siden 1986 får det danske mindretal
tilskud, efter at Horst havde begrundet ansøgningerne fra mindretallet og
overbevist kommunerådsmedlemmerne fra SPD og KWB. CDU
stemmte imod.
I dag får Dansk Sundhedstjenesten
desværre ingen tilskud mere fra kommunen. Det begrundes med, at Sozialstation i kommunen økonomisk
hviler i sig selv og heller ikke får tilskud.
I løbet af de 25 år har Horst varetaget forskellige poster. Han var formand for regnskabsudvalget, næstformand for byggeudvalget, medlem i
Amtsausschuß Silberstedt og medlem

af istedudvalget. Han opnåede, at
der siden 1986 er et »borgerligt«
SSW-medlem i kulturudvalget. Derudover har Horst også varetaget en
post i kredsdagen, hvor han arbejder
målrettet for mindretallets behov.
SSWs næstformand Nadine Schmidt

den anledning overrakte hun en boggave til begge.
Bollingsteds borgmester Bernd Nissen overrakte en buket blomster til
Horst Kohrt og udtalte sin tak for 25
års godt, roligt og fremadvendt samarbejde i kommunerådet.

SSW-næstformand Nadine Schmidt overrækker en boggave til Horst Kohrt. (Foto: privat)
takkede alle kommunerådsmedlemmer for den faire og saglige behandling af det danske mindretal i de forløbne 25 år.
Både Horst Kohrt og Bernd Nissen
har uafbrudt været medlemmer af
kommunerådet i de sidste 25 år, og i

Vi siger tak for 25 års arbejde for
mindretallet og håber, at Horst vil
fortsætte sit engagerede og målrettede arbejde for os i Bollingsted og i
kredsdagen.
Bestyrelsen

Styrk vores mindretal -

skaf et nyt SSF-medlem!
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Sydtønder SSF

SSFs Billedsamling

Sepp Piontek - en oplevelse
[KONTAKT] Den tidligere danske
fodbold-landsholdstræner Sepp Piontek gæstede forleden Nibøl. SSF Sydtønder amt havde inviteret til et
spændende foredrag i den danske
skole, og ca. 40 personer var mødt
op for at få to timers prægtig underholdning.
Sepp fortalte på sin helt egen måde –
livlig – vittigt – hurtigt med arme og
ben og næsten uden at trække vejret.
Han fortalte om sin tid som fodbold-

træner i Bremen, som landsholdstræner i Haiti og ikke mindst om de
gyldne 80ere som landsholdstræner i
Danmark.
I Haiti lærte han en helt anden mentalitet at kende. Der lærte han fleksibilitet, improvisation og tolerance,
som han senere kunne drage nytte af
i de andre trænerstationer.

lagde i alle de 8 år, de arbejdede
sammen, ikke en krone i bødekassen.
Med tiden kom den rette indstilling,
den rette vilje til at vinde kampene og resultaterne kom også. Danmark
deltog i EM i Frankrig 1984, i VM i
Argentina i 1986 og blev endda europamester i 1992 ved EM i Sverige.

SKÆG OG BALLADE
Da han blev landsholdstræner i Danmark, måtte han først lære, at fodbold for de danske spillere på
landsholdet først og fremmest skulle
bestå af sjov hygge, skæg og ballade. De fleste af dem spillede i udlandet og var stjerner der, men når
de så kom hjem til landskamp, så
skulle hyggen i hvert fald ikke komme for kort. Sjov skal der til men alvor altså også, så han måtte gøre
noget ved spillernes indstilling.
Når spillerne kom for sent eller lavede et eller andet, som var forbudt, så faldt der en straf – 150
kroner i bødekassen. Nogle spillere
lagde mange kroner i bødekassen,
andre færre, men Morten Olsen

SEPP FORMÅR AT FANGE FOLK
Man kan levende forestille sig, at
Sepp Piontek kunne fange spillerne,
sætte deres vilje og motivation til det
yderste og dermed opnå de fine resultater, som han og holdet gjorde,
når man oplever Sepp ved foredraget. Han fortæller med både arme og
ben, hurtig og uden pause, ikke altid
så nemt at forstå men med en fantastisk evne til at fange folks opmærksomhed, krydre historierne med små
sjove episoder, og han gir den også
her hele armen.
En vellykket aften, et veloplagt og
muntert publikum og typisk for Sydtønder amt den hyggelige og afslappende atmosfære i Nibøl.
Lars Petersen

Sepp Piontek fortalte med både arme og ben, hurtig og uden pause. (Foto:
Lars Petersen)

Slesvighusudvalget

Vil ikke gerne vente til 2016
[KONTAKT] I forlængelse af artiklen
om Slesvighus i sidste uges »MAGASIN om det danske mindretal i Sydslesvig« oplyser Slesvighusudvalgets
formand Franz Dittrich, at man i
Slesvig nødigt vil vente med istandsættelse af salen(e) på Slesvighus til
2016, altså det tidspunkt, hvor SSF

formentlig atter kan søge Berlin om
projektmidler til kulturprojekter.
Dittrich anser det ikke for rimeligt, at
sekretariat, bibliotek og avisen flytter
ind i den del af Slesvighus, der er
færdigt renoveret til sommer, mens
foreningerne skal vente med at bruge
huset som forsamlingshus i så mange

år endnu.
Han anbefaler en mellemfinansiering.
Hvad angår de i artiklen nævnte service-lejligheder i ejendommen, så
stammer ideen, der aldrig har været
udvalgets ønske, fra en svunden tid.
De er ikke aktuelle mere nu.

Grenzland

MP Lambertz informierte sich
[KONTAKT] Mit Vermittlung der Föderalistischen Union Europäischer
Volksgruppen (FUEV) hat in Sønderborg ein Gespräch mit dem Ministerpräsidenten der Deutschsprachigen
Gemeinschaft in Belgien, Karl-Heinz
Lambertz und Vertretern aus dem
deutsch-dänischen Grenzland
stattgefunden.
Es nahmen am Meinungsaustausch
im Deutschen Museum die Vorsitzenden Dieter Paul Küssner, Sydslesvigsk Forening, und Hinrich Jürgensen, Bund Deutscher Nordschleswiger, sowie FUEV-Vizepräsident Heinrich Schultz, FUEV-Berater und Minister a.D. Jürgen Schöning, FUEV-Direktor und Leiter des Sekretariats der
Deutschen Minderheit in Kopenhagen Jan Diedrichsen und FUEV-Projektleiterin Judith Walde teil.
Die historisch gewachsene und positive Entwicklung der Minderheitensituation im deutsch-dänischen
Grenzland wurde hervorgehoben,
aber auch die aktuellen Rückschläge
in den Beziehungen offen thematisiert.
Interessierte zeigte sich der Politiker
aus Belgien an der von Dänemark finanziell unterstützten Idee, in Flensburg unter Leitung von SSF und FUEV ein Kompetenzzentrum für Minderheiten zu entwickeln und einen
hochrangig besetzten „Think Tank“
für Minderheitenfragen zu etablieren. „Ein spannendes Vorhaben, in

dem wir auch gerne unsere Kontakte
auf der europäischen Ebene einbringen werden“, so der Ministerpräsident in einer ersten Reaktion.
Stephan Kleinschmidt, Kulturausschussvorsitzender der Stadt Sonderburg

beiderseits der Grenzen gegeben
sind, analysiert. Lambertz hatte diese
Studie 2008 im Folketing in Kopenhagen vorgestellt.
Karl-Heinz Lambertz ist seines Zeichens auch Plenarpräsident des

Nu digital
[KONTAKT] Nu har SSFs Billedsamlingsudvalg fået samlet alle SSFs
kunstværker digitalt. De kan ses på
SSFs hjemmeside www.syfo.de.
Der er et nummer i hjørnet under
billedet, og med det kan man henvende sig til Lisbeth på SSFs/SdUs co-

py- og layoutafdeling, hvis man ønsker at låne værker til foreninger og
skoler, oplyser udvalgsformand Erik
Fredens.
Kunstnernavnene og titlerne arbejdes
der på endnu.

Akti

Påskelukket
[KONTAKT] Aktivitetshuset i Flensborg holder lukket frem til mandag
den 25. april.
I tiden 26.-29. april har huset begrænset åbent tirsdag-torsdag kl. 1016. Fredag den 29. april er der åbent

kl. 10-14. Huset er lukket lørdag den
30. april. I hele påskeperioden er der
ingen vejledning i atelieret og ingen
service.
Aktivitetshuset ønsker alle en dejlig
påsketid.

Husum Amt

Forkert dato
[KONTAKT] Medlemmerne i SSF Husum Amt modtog forleden en indkaldelse til amtsgeneralforsamling med
en forkert dato.
Af en eller anden grund var sekretariatet kommet til at sende en indkal-

delse ud, hvor det fremgik, at generalforsamlingen er den 29. april.
Den rigtige dato er 12. maj. Men
dagsorden og klokkeslæt er som det
står.
ph

SSW

Kursus i tilskud
[KONTAKT] SSW inviterer alle interesserede men især partiets kommunale repræsentanter til kursus om
»offentlige tilskud til danske organisationer i Sydslesvig« lørdag den 30.
april kl. 10-14 på Christianslyst.
Tidspunktet er valgt, fordi budgetfor-

handlingerne 2012 rundt omkring i
kommunerne ikke er indledt endnu.
Tilmelding udbedes senest onsdag
den 27. april på tlf. 0461 14408 312
eller med mail til
gerhard.jessen@ssw.de, så der er frokost nok til alle deltagerne.

SSF/ SdU
ARRANGEMENTER I SYDSLESVIG
APRIL & MAJ 2011
TO 28.04. • 20:00 • Max, Schiffbrücke 50, FL
KONCERT - SSF, SdU & Piste præsenterer

Agnes Obel
Billetter: www.eventim.de, www.ticketmaster.de, 01805-14440,
Flensborghus, +49 461-144 08-0, Aktivitetshuset, +49 461-150140
og ved indgangen
Arr.: mittendrin veranstaltungs GmbH

ON 04.05. • 20:00 • Flensborghus, Norderstr. 76, FL
KONCERT

Mikkel Engell
Billetter: www.ssf-billetnet.de, Flensborghus, +49 461-14408-0,
Aktivitetshuset, +49 461-150140 og ved indgangen
Arr.: SSF & SdU

TO 05.05. • 19:30 • Schloss vor Husum, König-Friedrich V.-Allee 1
KONCERT

Copenhagen strings and more
Billetter: Buchhandlung Weiland, Krämerstr. 8, Husum,
04841-2163, husum@weiland.de og ved indgangen
Arr.: Fachdienst Kultur des Kreises Nordfriesland & SSF

SØ 15.05. • 19:00 • Flensborghus, Norderstr. 76, FL
FIGAROS

Ministerpräsident Karl-Heinz Lambertz, Belgien. (Foto: Wikipedia)
und Koordinator der Kulturhauptstadt 2017-Initiative, empfing die
Gäste im Alsion und berichtete über
den Stand der Vorbereitungen.
Karl Heinz Lambertz lobte die Kompetenzanalyse, die die im deutschdänischen Grenzland die Standortvorteile, die durch die Minderheiten

Ausschusses für Kultur und Bildung
im Kongress der Gemeinden und Regionen des Europarates (KGRE) und
Präsident der Arbeitsgemeinschaft
europäischer Grenzregionen (AGEG).
jd

Sæsonafslutning

Bassen, Barytonen & Brunetten
Billetter: www.ssf-billetnet.de, Dansk Sekretariat for Flensborg by,
+49 461-14408-125, flby@syfo.de og ved indgangen
Arr.: SSF

TI 17.05. • 19:30 • Flensborghus, Norderstr. 76, FL
FOREDRAG

VED

MARTIN SCHWARZ LAUSTEN

Tyrkerfrygt og tyrkerskat
- islamofobi, religion og politik på reformationstiden
Entré ved indgangen
Arr.: Flensborg Kirkehøjskole, SSF, Aktive Kvinder & Dcbib

TO 26.05. • 20:00 • MAX, Schiffbrücke 50, FL

YEN/JEV

KONCERT

Veto

Påskeseminar med 100 unge
[KONTAKT] Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger organiserer og afvikler i år Youth of European Nationalities´ påskeseminar, der er i gang på
allerbedste vis i disse dage - 16.-21.

april på SdUs kursuscenter Christianslyst.
Under mottoet The Streets of Voluntariness påviser over 100 unge fra
flertal og mindretal i Europa, hvordan

de bidrager til det Europæiske Frivillighedsår, og hvilken afgørende rolle
det frivillige engagement betyder for
mindretal i Europa - til fordel for
mindretal og flertal.

Billetter: www.mittendrin-gmbh.de, www.ticketmaster.de,
Flensborghus, +49 461-14408-0, Aktivitetshuset, +49 461-150140
og ved indgangen
Arr.: mittendrin Veranstaltungs GmbH, SSF & SdU

syfo.de
sdu.de
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Åbent møde i SSF

I praktik hos SSF

Hovedstyrelsen
mødes i Husby
[KONTAKT] SSFs Hovedstyrelse er
indkaldt til åbent møde (undtagen
dagsordenspunkt 11) tirsdag den 3.
maj kl. 19 på Husby Danske Skole
med følgende dagsorden:
1. Spørgetid for foreningens medlemmer, jvf. vedtægternes § 12,
stk. 7
2. Mødet åbnes - konstatering af
beslutningsdygtighed
3. Valg af dirigent
4. Protokollen fra mødet den 8.
marts 2011

5. Fastlæggelse af den endelige
dagsorden
6. Formandens beretning
7. Teater- og koncertudvalgets beretning v/ Karin Goos - drøftelse
og godkendelse af beretningen
8. Kulturudvalgets beretning v/ Ingwer Rodenberg Roost - drøftelse
og godkendelse af beretningen
9. Nyt fra SSFs udvalg
10. Eventuelt
11. Lukket møde

14 gode dage

Skovlund

Grundfos-koret. (Foto: privat)

Koncert med
Grundfos-koret
[KONTAKT] Sidste søndag i marts
havde Skovlund danske Menighed
inviteret til korkoncert i sognekirken i
Nr. Haksted med Grundfos-koret fra
Bjerringbro.
Det var et storslået syn at se koret stå
foran korbuen og fylde rummet fra
side til side mellem de gamle altertavler og prædikestolen og under den
kendte frise om Jesu lidelser. Det
dannede ligesom en naturlig helhed.
Korets repertoire spændte over ældre

Praktikant Rasmus Hansen t.h. sammen med bogholderne Jens Søren Jess t.v., Karin Nielsen i m. og Brigitte Günther.

og nyere salmer og sange. På mig virkede Jakob Knudsens ”Se nu stiger
solen” meget stærkt, mens Jeppe
Aakjærs ”Sneflokke kommer vrimlende” ikke kun fik mig til at trække på
smilebåndet.
Det var en dejlig oplevelse. Koret fik
som tak ikke kun klapsalver efter
numrene, men også til afslutning.
Efter koncerten var der inviteret til
kaffebord på Valsbølhus.
Aage Bracke

[KONTAKT] Rasmus Hansen fra
Flensborg har været i 14 dages praktik på Flensborghus hos SSF. Rasmus
er 13 år gammel og går til daglig i 8b
på Gustav Johannsen-Skolen i Flensborg.
En hel del af sin fritid bruger han på
en lille dansk svømmeforening, hvor
han underviser dem, der er mindre,
og hvor han også selv svømmer.
Som led i skoleundervisningen har
Rasmus været i to ugers praktik på
Dansk Generalsekretariat for at få et
indtryk af, hvordan det foregår på en
måske lidt anderledes arbejdsplads.
Han var rundt i alle afdelinger - bl.a.
generalsekretærens sekretariat, kultursektionen, arkivet, bogholderiet,

fællesreceptionen, presseafdelingen,
hos foreningskonsulenten og en
amtskonsulent.
Den første praktikdag fik Rasmus en
snak med generalsekretær Jens A.
Christiansen, der også viste ham
rundt i hele huset.
Tidsplanen for praktikperioden blev
ændret et par gange, fordi der skulle
tages hensyn til praktikantens alder.
Rasmus fortæller: »Hver dag oplevede jeg aktiviteterne i en ny afdeling
og mødte mange nye mennesker,
selvom de jo er lidt ældre end mig,
men vi havde det som regel sjovt
sammen.«
Heldigvis kedede han sig kun sjældent i de to uger.

Praktikant Rasmus videre: »I to uger
måtte jeg være ligesom en rigtig voksen, lige som mine forældre. I starten
kunne det være lidt problematisk,
men lidt efter lidt fik jeg en rutine.
Tit skulle jeg arbejde fra kl. 8.00 til
16.30. Det lyder måske lidt voldsomt, men det var det ikke. Og når
der så ingen ting var at lave føltes 1
minut som 1 time. Men sådan var
det langtfra altid på Dansk Generalsekretariat.
Og så fik jeg også lært noget om treårskrigen 1848-1850,« tilføjer han:
»Alt i alt var det 14 gode dage.«
rh

SSW-Kreisverband Flensburg

Silke Hinrichsen neue Vorsitzende
[KONTAKT] Auf dem Kreisparteitag
in Flensburg vor einigen Tagen wurde
die Landtagsabgeordneten Silke Hinrichsen mit 34 von 35 möglichen
Stimmen zur neuen SSW-Kreisverbandsvorsitzenden gewählt. Sie löste
die bisherige Vorsitzende Susanne
Schäfer-Quäck ab, die sich zukünftig
100% auf ihre ehrenamtliche Arbeit
als Vorsitzende der SSW-Ratsfraktion
konzentrieren will.

Silke Hinrichsen in einer ersten Stellungnahme:
„Ich bin seit vielen Jahren als Beisitzerin Mitglied im Kreisverbandsvorstand und freue mich daher auf die
ehrenhafte Aufgabe als Vorsitzende.
Auch der SSW Flensburg steht vor
wichtigen Landtags- und Kommunalwahlen in den Jahren 2012 und
2013, und ich hoffe mit meiner Erfahrung dazu beizutragen, dass wir

unsere starke Position in Flensburg
weiter ausbauen können.“
Die bisherigen Stellvertreter Michael
Wolhardt und Christian Dirschauer
wurden bestätigt. Die Beisitzer sind
Katrin Möller, Steffie Schaup, Erich
Seifen und Jytte Nickelsen.
Auch Oberbürgermeister Simon Faber nahm an der Veranstaltung teil
und zog eine positive Bilanz seiner
ersten 100 Tage im Amt.

Formanden takkede alle deltagerne
for en herlig aften med god stemning, sved på panden og danseben,
der blev flittigt brugt.
Hun fik også en invitation til et genbesøg i Vipperød.
Jeg kunne ikke danse så meget den
aften af personlige grunde men havde den fornøjelse at se en kvadrille,
hvor herrerne rigtigt kunne få pigernes skørter til at svinge.

Der bliver stadig danset folkedans
hver onsdag på Valsbølhus kl. 19.30
indtil midt i juni, hvor vi holder sommerpause.
Aage Bracke

Valsbøl

Der blev danset - og spist. (Fotos: privat)

Herligt folkedanserstævne
[KONTAKT] Sidst i marts afholdt Valsbøl og Omegns Folkedansere deres
årlige »forårslegestue« på Valsbølhus.
Sidste år kunne vi fejre 20 års jubilæum med mange gæster.
65 dansere og spillemænd fra Valsbøl
og Omegns Fokedansere, Sydslesvigske Folkedansere fra Flensborg, folkedansere fra Sønderborg, Tønder,
Vojens, Aabenraa, Branderup og ikke
mindst fra Vipperød på Sjælland hav-

de en hyggelig aften med madkurvetræf, sang, dans og god spillemandsmusik. Sidstnævnte var på Sydslesvigturné og savnede selskab netop den
dag. De blev selvfølgelig modtaget
med åbne arme.
Aftenen var blevet indledt kl. 19 traditionelt med spisning fra madkurven, efter at formand Gertrud Jürgensen havde budt medlemmer og
venner fra begge sider af grænsen

velkommen. Snart blev der skålet lystigt fra bord til bord i vin, øl, te og
kaffe.
Klokken otte kom ”forstærkningen”
fra Vipperød, og dansen begyndte.
Den aften rådede man over hele otte
musikere og flere danseledere, der
skiftedes til at styre pardanse, ringdanse og kvadriller.
Kl. 21.30 var der kaffepause, og derefter fortsattes dansen til kl. 23.
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Distriktsbesøg

Livlig og aktiv

Dora Wobser 80 år

"Na, is ji dat nu warm genuch?" spurgte Ottersberg, der sammen med SSF-distriktets formand Heinzwilly Clasen satte ild
til bålet.

Til bålaften i Damholm
[KONTAKT] Det er årtier siden, vi
sidst var gæster hos Marie og Andreas »Dres« Lorenzen. Og det var
så hyggeligt og rigtig sydslesvigsdansk.
Andreas fik et drivhus foræret, glad
for mennesker og planter, som han
nu engang er.
Nu bor de to nede i dalen; den nye
formand Heinzwilly Clasen ved siden
af. "Drivhuset gik i stykker ved en orkan", fortæller Willy. Nu står resten
ved væggen.
Men kontakten med SSF er ubrudt.
Den tidligere danske skolebyning ligger klos op ad forsamlinghuset. Det
er Bärbel Vollertsen, der sørger for
mødestedet, meget imødekommende, og med liv over det hele.
AKTIV BESTYRELSE
Siden halvfjerserne er Heinzwilly aktiv i SSF, formand efter Dres og engageret-optaget af det danske arbejde.
Alle syv bestyrelsesmedlemmer er arbejdsaktive.
Damholm SSF har alle årene villet
være et selvstændigt distrikt. Det har
68 medlemmer i alle aldre. De mødes regelmæssigt til interssante arrangementer. Hvert fjerde år afholder de
årsmøde derude i det kuperede
landskab. Deltagelse i årsmødet er en
selvfølge for medlemmerne, for det
meste om lørdagen i den helt rigtige
ramme, nemlig i forsamlingshuset.
Gerne tager man, når der er anledning til det, til Slesvig, kigger indenfor på Dansk Sekretariat Gottorp, hilser på, udveksler tanker, giver hhv.
lytter til gode råd.
Flere gange om året mødes nabodistrikterne Satrup, Hostrup, Damholm/ Havetoftløjt til senioreftermiddage sammen med deres afholdte
præst Anita Esbjørn fra Satrup.
Man lever atså i et naturlig fællesskab
og ikke på nogen ensom ø langt ude.
Der kommer også tyske naboer til arrangementerne uden at kunne
dansk. Så tales der plattysk, landsbyens daglige omgangssprog. Det danske sprog tales ved officielle lejligheder.

Lotti von Essen fortæller om fælles arrangementer, og Gerhard von Essen
bidrager med spændende fortællinger efter i årevis at have arbejdet
som skipper på en redningskrydser
ud for Femern, en ægte sømand med
et glimt i øjet. Nu nyder han tilværelsen som pensionist og engagerer sig i
SSF.
LÆNGSEL EFTER VENSKAB
Damholm SSF havde en spirende
venskabsforbindelse til Hadsund ved
Mariagerfjord. Hvert år var man på
gensidige besøg. Nu er forbindelsen
gået i stå på grund af nyorientering
derover. Men i distriktet er man optimister: »Kontakten til Danmark", siger formanden, "er utrolig vigtig."

DEJLIG BÅLAFTEN
Med drinks, pølser og hjemmelavet
salat blev bålaftenen i Damholm en
dejlig oplevelse. Bålet var en kærkommen bebuder af forår og et dybtfølt farvel til vinteren. Medlemmerne
havde forinden samlet brænde i områdets levende hegn, de såkaldte
»knicks«, og slæbt halmballer, så der
både var noget til ilden og til at sidde
på.
"Er der nu også varmt nok?" blev der
spurgt op til flere gange, og det var
der altså. Det blev sandelig en lun
aften i smukke omgivelser.
Johanna

Med et gevaldigt bål fejrede Damholm SSF afsked med vinteren, og ville bålet
ikke makke ret, skubbede Jürgen Ottersberg og hans gevaldige frontlader det i
gang igen.

Over 30 deltagere i alle aldre var med. (Fotos: Bernd Bossemeier)

Grænseforeningen

Generation Slesvig udsættes
[KONTAKT] Grænseforeningen og
Landesverband der Volkshochschulen Schleswig-Holsteins har besluttet
at ansøge Interreg om at foretage
ændringer i projekt Generation Slesvig, der i så fald vil udsætte projektet
til 2012, skriver Grænseforeningen.
Til sommer skulle startskuddet til det
ambitiøse projekt Generation Slesvig
have lydt, men i arbejdet med Generation Slesvig har Grænseforeningen
og Landesverband opdaget muligheder for at forbedre projektet.

- Vi håber derfor at få lov til at foretage de nødvendige ændringer og således udskyde projektets start til næste
år, siger Knud-Erik Therkelsen, generalsekretær i Grænseforeningen.
Grænseforeningen og Landesverband
ansøger nu Interreg 4 A SyddanmarkSchleswig-K.E.R.N. om at få lov til at
foretage ændringer i projekt Generation Slesvig.
Såfremt Interreg accepterer ændringerne i projektet, udmøntes Generation Slesvig først i 2012. De planlagte

kurser for unge med rødder i Slesvig
bliver ikke gennemført i år.
Formålet med Generation Slesvig er
at gøre Slesvig til et kendt område, så
Slesvig kommer med i folks og virksomheders overvejelser, når de skal
slå sig ned. Standardfortællingerne
om de hjælpeløse udkantsområder i
Nordtyskland og Syddanmark skal
skrinlægges, og fokus rettes på smørhullet Slesvig.
mkf

[KONTAKT] Fødselaren kan ikke aldersbestemmes. I årtier har Dora
Wobser været en god medarbejder
som bisidder i sit afholdte SSF-distrikt
Centrum/Nord i Slesvig og er lige
blevet genvalgt. "Vi har brug for Dora", siges der gerne.
Hun hjælper altid, hvis der er »Not
am Mann«, men derudover også gerne ved andre lejligheder. Hun er flink
til at dekorere, bager dejlige kager,
serverer, pynter op, og hun fortæller
gerne om sit daglige virke med ture
rundt i byen - gerne også med cykel.
Det er hendes karakter at virke ulønnet, hvad det end drejer sig om. Dyrene har en stor plads i Doras hjerte.
Hun er engageret medlem af Schleswiger Tierschutzverein. På gågaden
sælger hun gerne hjemmebag til fordel for dyr og medmennesker.
Dora Wobser er beskeden og
ønskede i grunden ikke sin
festdag den 22. april omtalt,
men helt slipper hun ikke. Dagen markeres under muntre forhold udenfor byen, i muntert
selskab med ligeså muntre
slægtninge og bekendte, bl.a.
en mangeårig medarbejder på
Flensborg Avis, som hun gerne
fremhæver med stolthed.
Dora tilhører den generation af
Slesvig-borgere, der havde

svært ved at lære det danske sprog.
Men det går vi stille hen over og siger:
Herzlichen Glückwunsch, liebe Dora. Und TAK für Deinen Beitrag zum
dänisch-südschleswigschem Vereinsleben über Jahrzehnte. Wir erinnern
uns gern an einen Minigolf-Nachmittag auf den Königswiesen. Wir trugen
alle witzige Sommerhüte. Du
schafftest es auf Anhieb, eine Eins zu
schlagen und das viermal! Gutschlag
wünschen wir Dir, und am 21. Mai,
10 Uhr, kannst Du Deine Schlagfestigkeit auf den Königswiesen beim
SSF-Treff wieder beweisen. Tillykke!
Ingrid Thomsen
& distriktsbestyrelsen

Dora ved et distriktsmøde. (Foto: privat)

Sydslesvig-ven

Ib Ansgar 75 år
[KONTAKT] Ib Ansgar Jensen, fhv.
amtscenterchef, Lindelunden 64, Esbjerg Ø, fylder 75 år mandag den 25.
april.
Efter en kort tid som bankmand og
lærer blev han konsulent ved Dansk
Kirke i Sydslesvig. I 1965 blev hans
hovedopghave i 37 år at være chef
for Amtscentralen for Undervisningsmidler i Ribe Amt, hvorfra han fratrådte for ni år siden for at gå på
pension.
De 37 år på det, der i dag hedder
Amtscentret, har været præget af
mange omstillinger, idet centrets udvikling permanent skulle være mere
fremmelig end hos de undervisere,
skoler og undervisningsinstitutioner,
centret betjente. Især de seneste 25
år stillede store udfordringer p.g.a.
den teknologiske udvikling. De allerseneste år var hovedopgaven at udvikle et virtuelt amtscenter.
Ib Ansgar gar gennem årene haft en
lang række tillidsposter inden for undervisning. Han har været formand
for amtscentrenes kontaktudvalg
samt kursus- og uddannelsesudvalget, Socialpædagogisk Forening, undervisnings- og kulturgruppen under
Esbjerg Bredbånd samt mangeårig
sekretær for amtets IT-udviklingsgrupper for undervisningsinstitutionerne.
Ib Ansgar har også været medlem af
bestyrelsen for Voksenpædagogisk
Center, hovedstyrelsen for Danmarks
Skolebiblioteksforening og redaktør
af »Tidsskrift for skolebiblioteker«.
Ansgar Jensen har haft en række tillidshverv inden for kirke, kultur og
politik. Han har været formand for
Esbjerg-ungdommens Fællesråd,
landsrådet for de danske KFUM- og
KFUK-organisationer. Grænseforeningens oplysningsudvalg, Esbjerg Øst
Rotary Club, Esbjerg Ligningskommission og Skatteankenævnet i 20 år,
Medieselskabet af 2.11.83 og Alt-TVVictor.
Fødselaren har bl.a. været med i
Grænseforeningens hovedstyrelse i
25 år, i bestyrelsen for Dansk Kirke i
Udlandet i 15 år, KFUM og KFUK i
Danmark i otte år, hvor han også var
hovedkasserer, Oksby-Ho Vandværk i
20 år, Sct. Georgs Herberget og Aringen. Han har været kasserer for
Socialdemokraterne i Ribe Amt i en

række år, i Café Paraplyen samt sekretær for Ejendomsforeningen for Esbjerg KFUM og KFUK.
Jubilaren er fortsat på 22. år formand
for Zion Kirkes menighedsråd, hvor
han har været medlem i over 45 år,
Det Audio-Visuelle Selskab, Den Pædagogiske Fond, er med i bestyrelsen
for Amtscentrenes Seniorklub, Grænseforeningens kreds 22/ Sydvestjyl-

Reception påskesøndag: Ib Ansgar
Jensen, 75 år påskemandag. (Foto:
Lars Salomonsen)
land, hvor han i over 40 år har været
sekretær hhv. kasserer, Vagtbjergfonden, Stiftsudvalget for Folkekirkens
Mission og Religionsmødet samt
stiftsbestyrelsen for Danske Sømands- og Udlandskirker, hvor han
er sekretær/ kasserer, projektgruppen
»Det danske i Sydslesvig« og Esbjerg
Øst Rotary Club, hvor han er Paul
Harris Fellow. Derudover er han kasserer for Esbjerg Natkirke.
Fødselsdagen markeres 1. påskedag
søndag den 24. april, hvor menighedsrådet ved Zions Kirke er vært
ved en kirkefrokost efter påskens højmesse kl. 10.
Alle er velkommen både til gudstjenesten i kirken og receptionen/ kirkefrokosten i kirkens sognehus.
Bent Erik Lindberg Kristensen
menighedsrådets sekretær
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K ir

k e si d e n

Antydningens
fine kunst

Den reaktionære ateisme

[KIRKESIDEN] Går rejsen i påskeferien til Sjælland, er Roskilde domkirke
et besøg værd - ikke kun på grund af
kongegravene men også for at se
den ny opsatte kongeport. Kunstneren bag denne 4 ton massive bronzedør hedder Peter Brandes, og han har
ved antydningens kunst placeret de
12 disciple på ydersiden af døren.
Her møder de én i overgangen fra
den profane verden og ind til det
hellige. Det er, som råber disciplene:
”kom indenfor”, og dermed efterlever de Herrens befaling om at gøre
alle folkeslag til Hans disciple.
Motivet er selvfølgelig blevet gengivet mange gange før, men her er det
antydningens kunst, og man skal
kunne sin bibelhistorie for at genkende disciplene.
Fra tekst til tegn kalder Peter Brandes sin udsmykning. I teksten står
der bl.a. at Thomas tvivlede og derfor
fik han lov til at stikke sin finger i
Kristi åbne sår.
Prøv selv, om du, kære læser, kan finde tegnet herfor. God fornøjelse
Jacob Ørsted

[KIRKESIDEN] Det er igen blevet moderne at være ateist. Det skyldes
først og fremmest, at fundamentalismerne har vundet terræn. Ateismen
er en forståelig reaktion på det –
men meget mere end en reaktion er
den ikke.
Fundamentalisme er så meget og har
ikke kun noget med religion at gøre.
Der findes fundamentalistiske tankegange, hvor man søger tryghed i
urokkelige begrundelser for alting.
Det kan være betonfaste værdier eller forkromede idealer.
Men det kan også være forestillingen
om, at der et eller andet sted eksisterer en uforanderlig Gud, som engang
har skabt verden, og som fra tid til
anden fortsætter med at gribe ind i
den. Denne forestilling kaldes teisme.
Ateisme er ikke andet end en benægtelse af teismen, en benægtelse
af, at der skulle eksistere en sådan
Gud.
Ateismen er i sit væsen reaktionær.
Hvad ateisterne mener er dog ofte
dunkelt. De siger, at de ikke tror på
noget. Men man får ikke rigtigt at
vide, hvad dét noget, som de ikke
tror på, er. To former for ateisme kan
imidlertid skimtes.

Judaskysset fremstår som to tæt
sammenslyngede kroppe, hvor kun
hovederne skiller sig ud fra hinanden. Dog hænger de også sammen
i det forræderiske kys.
Af disciplen Jacob den yngre ser
man kun hans ben med et opsvulmet knæ. Legenden fortæller nemlig, at han bad så længe, at han udviklede puder af hård hud på sine
knæ.

TO FORMER FOR ATEISME
Den ene form for ateisme er ’videnskabelig’. Således fordømmer den engelske biolog Richard Dawkins troen
på det overnaturlige i alle dens former. Han diskuterer, om Gud eksisterer eller ikke eksisterer. På en skala
fra 1 til 7 angiver 1 en stærk teistisk
tro på, at Gud med 100 procents sikkerhed eksisterer, mens 7 angiver en
tilsvarende sikker ateistisk viden om,
at Gud ikke eksisterer. Det er rørende, at Dawkins placerer sig selv på
trin 6 – for det kunne jo være...
Det er en elendig måde at tale om
Gud på, og det har ikke meget med
kristendom at gøre. Den kristne tro
er ikke først og fremmest en tro på,
at Gud eksisterer, men en tro på hans
ord, på hans budskab, som kommer
til os.
Den anden form for ateisme er filosofisk. Således forsvarer den franske
filosof Michel Onfray den oplysningstænkning, der gennem fornuften vil befri menneskeheden fra religionens tvang. Vi må af med religionerne, fordi de altid ender i en form
for fundamentalisme, der tilsidesætter friheden og menneskets mulighed for at nyde verden.

Hos Onfray er der i det mindste
tale om en vis forståelse for, at
religionen angår vores måde at
leve på. Men når han fremstiller
kristendommen som en monoteistisk religion, der kun undertrykker menneskets naturlige liv
og gør det ufrit, så bliver det
småt.
DEN LEVENDE GUD
For kristendommen har også bidraget til oplysningstænkningen.
Det er for eksempel ikke tilfældigt, at vores frihedsrettigheder
og lighedsideer knæsættes i en
kristen kultur. Men den kristne
befrielsestænkning er mere radikal end det.
De nye ateister bør vide, at vi,
der kalder os kristne, ikke tror på
den Gud, som de tror, vi tror på.
Både de videnskabelige og de filosofiske ateister tænker sig, at
vi tror på en teistisk Gud, som vi
er villige til at underkaste os.
Det gør ’vi’ ikke. Den kristne Gud
er ikke teistisk. Han er en levende Gud, som tager del i menneskets liv. Han bliver menneske
med alt, hvad det indebærer.
Han dør også.
Ateisterne hævder jo også, at
Gud er død. Men de mener noget andet med det. De mener, at
den teistiske Gud er død. Det kan
de have ret i. Men hvad så?
Tilspidset formuleret: Da den levende Gud dør på korset, dør forestillingen om den uforanderligt eksisterende Gud. I stedet
fremstår en anden Gud: den
Gud, der opstår. Den opstandne
Gud er den levende Gud, som
ved sin død har dræbt døden.
Guds overvindelse af døden betyder endvidere, at han har
sprængt vores indsnævrede forestillinger om livet. Han befrier os
fra de idealer og de værdier, vi
måler det med. Disse idealer og
værdier er i grunden umenneskelige, fordi de bliver til instrumenter, hvormed vi søger at bemægtige os livet. Med evangeliernes forkyndelse af den levende
Guds død og opstandelse åbnes
en ny livsmulighed. Den kan ikke
rummes af de forestillinger, vi
gør os om livet.

Apostlen Peter bliver almindelig vis gengivet med nøglerne til himlen i sine
hænder. Peter Brandes har her valgt at sætte et øre i fokus. Det referer til,
at Peter i Getsemane Have huggede øret af ypperstepræstens tjener, da Jesus blev taget tilfange.
Derfor også kniven til højre. Endvidere er der hovedet af en hane, der skal
minde én om, at Peter fornægtede Jesus tre gange, inden hanen havde galet to gange.

ATEISTERNE
ER FOR SENT UDE
Ateisterne er for sent ude. De har
ikke fattet, at den fundamentalistiske Gud, som de mener at tage
livet af, for længst er død. Han
blev dræbt, da den levende Gud
døde på korset. Evangeliernes
forkyndelse er i dén forstand
ateistisk.
Den er mere radikal end ateisternes skingre forkyndelse. For disse
ateister har stadig idealer, som de
propagerer. Dawkins drømmer
om, at den menneskelige drøm
om ubegrænset viden bliver virkeliggjort. Onfray drømmer om,
at mennesket hengiver sig til at
bruge og nyde denne verden,
som er den eneste der findes. De
’tror’ på, at mennesket kan forvalte sig selv på en menneskelig
måde.
Men den reaktionære ateisme er
farlig. Den fører i sidste ende til
en udelukkelse af alt det i livet,
som mennesket ikke kan beherske. Dermed bliver ateismen lige
så voldelig som de fundamentalismer, den er en reaktion imod.
Evangeliet om troen på Guds ord

er meget mere menneskeligt. Det
forkynder, at mennesket kun kan blive menneskeligt gennem troen på
noget andet end sig selv: Gud. Og
denne Gud indlader sig af sig selv
med noget andet end sig selv: mennesket.
MENNESKET
Det skal ikke lykkes mennesket at
gøre tilværelsen umenneskelig ved at
give efter for sin trang til at underkaste sig en uforanderligt eksisterende Gud, ophøjede idealer eller urokkelige værdier. Alt dette er afviklet
med den levende Guds død på korset.
Deraf opstår det nye liv i troens frihed. Mennesket må befries fra sig
selv for at blive menneskeligt.
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