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Ugens overskrifter

Ny
[KONTAKT] SSF Husum Amt fik ny næstformand i
Jörn Fischer (foto: Peter Hansen), da forgængeren
flyttede til Grønland - og nyt hovedstyrelsesmedlem.

Læs mere på KONTAKT side 2

Knævarmere
[KONTAKT] SSFs østkystamter holder seniorfester
med Tante Tuttes Knævarmere (foto) i næste uge.

Læs mere på KONTAKT side 3

Kampgejst
[KONTAKT] Kampgejsten fejlede intet, da SSW holdt
landsmøde i lørdags og bl.a. genvalgte landsformanden. (Foto: Martina Metzger)

Læs mere på KONTAKT side 4

Fraskilte
[KONTAKT] Præsterne ved Kristkirken (foto) i Kolding
nægter fraskilte kirkelig vielse. Det emne tager Kirkesidens redaktion op i udgaven i dag.

Læs mere på KONTAKT side 5

Mød Værdikommssionen
5. oktober i Flensborg
Sydslesvigsk Forening

KONTAKT] Den af Kulturministeriet nedsatte Værdikommission med dets 11 medlemmer
under formandskab af biskop
Elisabeth Dons Christensen har
travlt i disse uger. Splittet op på
tremands-hold tager de landet
rundt for eksempelvis på højskoler, universiteter men også i foreningssammenhænge at inspirere danskerne til at overveje deres danske værdier og melde
dem tilbage til kommissionen.
I samarbejde med lokale samarbejdspartnere holdes debatmøder rundt i landet i efteråret
2011 og foråret 2012, og for
Sydslesvigs vedkommende finder
et åbent møde sted med kommissionsformanden og medlemmerne, DGI-landsformand Søren
Møller samt journalist Rune Lykkeberg onsdag den 5. oktober kl.
19-21 på Flensborghus, hvor alle
interesserede er velkomne.
Møderne skal bidrage til en
åben og bred folkelig debat om
positive danske værdier. Kommissionen skal bl.a. kortlægge
værdier, der er vigtige for danskernes liv.
Værdikommissionen vil på møderne debattere med danskerne
ud fra et af de fire temaer i kommissoriet: Familien med særlig
vægt på børns opvækst og opdragelse. De nære fællesskaber i
lokalsamfundet. Den moderne
livsstils påvirkning af vores liv.
Den enkeltes frihed og det personlige ansvar.

I en tid, hvor samfundsliv og
dagligdag i stigende grad præges
af mødet mellem forskellige kulturer, nye teknologiske muligheder og en høj materiel velstand,
er der behov for at kortlægge,
hvilke værdier der er vigtige for
danskernes liv.
Men kommissionen virker ikke
blot gennem de folkelige debatmøder. Også et åbent internetforum og andre digitale platforme og virkemidler tages i brug
Kommissionens udgangspunkt
for at diskutere værdier er: Værdier er grundlæggende forestillinger om, hvad der er godt. De
henviser ofte til et ideal eller en
ønskværdig situation. Værdier
har en mere grundlæggende betydning for os end holdninger.
Selvom værdier kan ændres gennem et livsforløb, så ændres de
ikke så ofte som holdninger.
Værdierne er dermed baggrunden for vores holdninger, normer og adfærd.
Kommissionen kan som udgangspunkt ikke pege på særligt
danske værdier. Men den kan
måske med udgangspunkt i
dansk historie, geografi og fremtidsmuligheder pege på nogle typisk danske måder at udtrykke
og forvalte danske værdier på.
Og her vil Værdikommissionen
gerne have de danske sydsledsvigeres syn for sagen onsdag den
5. oktober kl. 19-21 på Flensborghus.
SYDSLESVIGSK FORENING

Åbent møde med Værdikommissionen 5.10.

Værdipolitikkens
tid er aldrig forbi!
[KONTAKT] I en blog på Værdikommissionens hjemmeside skriver kommissionens formand, biskop Elisabeth
Dons Christensen forud for det offentlige møde med Værdikommissionen og hende på Flensborghus onsdag den 5. oktober kl. 19-21:
Værdipolitikkens tid er forbi!
Sådan lyder det fra flere sider i disse
dage efter regeringsskiftet, for nu har
værdipolitikken fået sit endelige
dødsstød. Nu er det slut med at nedgøre elite, tænkere, eksperter og
smagsdommere. Nu skal vi have et
kulturåbent samfund tilbage, som
udlandet ikke ryster på hovedet af.
Nu skal vi igen til at kunne være stolte af at være danskere. Men så er det
bare jeg spørger, hvad det er vi forbinder med værdipolitik og værdier?
Hvis det er fremmedfjendskhed og
frygt og angst for alt, der bevæger sig,
som ikke har blå øjne og lyst hår, så
er jeg enig, men selve det at debattere og dermed også blive mere bevidst om, hvilke værdier I og jeg hviler i og lever på, kan vel aldrig blive
noget, der skal ende på lossepladsen.
Vi har masser af værdier, som vi hviler trygt i, hvad enten det nu er demokrati, lighed for loven, ligestilling
mellem kønnene, bedre miljø og et
socialt retfærdigt samfund, udtrykt i
det gamle fagforeningsslogan: Gør

din pligt og kræv din ret! En værdi
som demokrati og folkestyre er bestemt ikke noget, der kommer af sig

vindbestandige end holdninger og
meninger, men de må som det fundament et menneske står på hele ti-

Elisabeth Dons Christensen. (Foto: værdier.dk)
selv, hvis vi ikke er bevidste om det.
Og kontinuitet og orden i familieliv
og børneopdragelse kommer heller
ikke af sig selv. I 80rne påstod Schlüter at ideologier var noget bras, og
nu er det så værdiernes tur. Men de
hænger sammen, de to. Værdier er
vigtige. De er nemlig mere vejr og

den brydes med ideologierne, som
er alt det, vi drømmer om skal kunne
realiseres. Engang i fremtiden. Så velkommen til værdidebatten på bloggen - og på Flensborghus 5. oktober
kl. 19. Værdipolitikkens tid er aldrig
forbi.

Vind konkurrencen og 2.500 kr.

Skriv årsmødesangen 2012
[KONTAKT] Er du ivrig med at skrive
sange, har du noget på hjertet, du
kommer i tanker om, når du tænke
på vore årsmøder, så skriv det ned i
en årsmødesang.
Eller kender du nogen, eller tænker
du på nogen, så er du velkommen til
at prikke til dem og gøre dem opmærksom på konkurrencen og ligefrem opfordre dem til at deltage i
konkurrencen.
Vinderen får en præmie på 2500 kr.
SSFs Årsmødeudvalg leder ikke efter
en ny superstar – men efter den sydslesvigske melodi. Derfor kalder vi på
alle sangskrivere og komponister.
Har du/ I mod på og lyst til, enten
alene eller i samarbejde, at skrive en
melodi og en tekst til de kommende

årsmøder, så er det lige dig/ jer, vi har
brug for.2012 er musikkens år i Danmark, og det vil vi også markere i
Sydslesvig. Årsmøderne 2012 skal
altså svinge og være rigtig med på
noderne. Vore planer er, at der skal
laves en sang med en ny melodi, der
skal synges ved alle årsmødearrangementer som fællessang, og som FDForkestrene gerne skulle spille rundt
omkring i Sydslesvig.
Kravene er enkle: En sangbar melodi
med en tekst, der genspejler det
danske mindretal og tilknytningen til
Danmark, til dansk sprog og kultur.
Ved en åben koncert den 15. februar
2012 på Flensborghus udvælger udvalget sammen med en kompetent
jury dén sydslesvigske årsmødesang.

Vi glæder os til at se og høre de indkomne forslag og kåre en vinder.
God arbejdslyst til alle.
Produktet, tekst og noder skal afleveres på Dansk Generalsekretariat i
Flensborg senest den 14. november,
hvorefter vi vil bede forskellige sydslesvigske kor om at øve de indkomne forslag. Hvis det ønskes, er det
også muligt selv at spille/ synge den
egen sang til koncerten.
Dette meddeles blot ved afleveringen. Sangen skal være på dansk og
derudover skal den passende melodi
selvfølgelig også indsendes.
Yderligere oplysning: SSF-kulturkonsulent Boris Erben, Dansk Generalsekretariat Flensborg.
Årsmødeudvalget

Fem sønderjyske Grænseforeninger

Efter det interne møde
[KONTAKT] Bestyrelsesmedlemmer
for de fem sønderjyske Grænseforeninger samlet på Rebbøl-centret
den 26. september udtaler, »at meningsforskellene mellem hovedforeningen og f.eks. Grænseforeningen
for Sønderborg langt hen ad vejen
skyldes dårlig kommunikation. Med
hensyn til forsoningsmonumentet er
man enige om, at det ikke skal placeres på Dybbøl.
Vedr. de tyske soldaters deltagelse i
mindefesten på Dybbøl er der enig-

hed om, at Grænseforeningens formand Finn Slumstrup opfordres til at
skrive til kommandanten på Sønderborg Kaserne og anmode ham om at
nytænke arrangementet. Foranlediget af adskillige henvendelser fra
medlemmer opfordres kommandanten til at undgå, at soldater deltager i
mindehøjtideligheden bærende våben og i kampuniform.
Budskabet m.h.t. anvendelse af navnet Slesvig, som Grænseforeningen
har brugt til et af sine projekter, har

ikke været klart nok. Det burde have
fremgået mere klart, at det aldrig har
været tanken, at navnet Slesvig skulle erstatte begrebet Sønderjylland.
Forsamlingen glædede sig over, initiativet til sikring af Dybbøl Mølle er
kommet godt fra start, og medlemmerne opfordres til at støtte indsamlingen.
Foreningerne takker for modtagne tilkendegivelser i forbindelse med den
diskussion, der har været om ovennævnte emner.«
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Det lille Teater Flensborg

Nora Isabelle Gößmann som Piaf og Kaja Jill Schäfer som Simone. (Foto: Stig
Schulze)

Sæsonoptakt
med »Spurven«
[KONTAKT] Så er sommerpausen på
Hjemmet i Flensborg slut, og de sidste prøver for re-premieren af "Edith
SPURVEN Piaf" ved at være overstået. I aften, torsdag den 29. september er Det lille Teater Flensborg tilbage efter sommerpausen. "Edith
SPURVEN Piaf" står der som optakt
på sæsonplanen. Vi er i Paris den 10.
oktober 1963. Edith Piaf er død. Under navnet ”Spurven“ blev hun berømt som sangerinde ikke kun i
Frankrig men på hele Jorden. I et helt
nytskrevet teaterstykke bliver hendes
liv levende, fra hendes fødsel til hen-

des død og med mange af hendes
kendte sange. ”Jeg har levet mit liv.
Nogle gange har jeg haft et bedre liv,
nogle gange et dårligere. Noget er jeg
stolt af, andre ting ikke. Men jeg har
levet og sunget min sange. Edith Piaf
fortryder intet”. Spilledatoer: 29.9.;
4.10.; 6.10.; 25.10. og for sidste
gang den 27.10. Alle forestillinger
begynder kl. 19.30.
Billetter fås telefonisk under 0461144080, via e-mail: silke@sdu.de eller ved indgangen til teatret.
www.detlilleteater.de
sbs

Ugen
der kommer
30.
Fl ens borg Ældreklubben Duborg: Sømanden Ingolf fortæller om at være ombord på et
containerskib, i Toosbüygade 7 kl. 15
SSF: Teater Baglandet - „Gud bevare Danmark“ på A.P. Møller Skolen Sl esv ig kl. 20
DSH – Aktive Kvinder: Tur til Dresden 30.9.-3.10.
Fl ens borg SSF- og SSW-distrikt Engelsby: Cocktails i Margrethe Gudme-Hjemmet kl. 20
Lyksb org UF: Fredagsklub på skolen kl. 18.30
SSF-distrikt Store Vi: Modeshow med Friendtex i gymnastiksalen kl. 19.30
SSW-distrikt Kappel: Generalforsamling i ”Alte Schiffsgalleri” kl. 19.30
1.
SSF: Jubilæumskoncert med LandesJugendChor i Mariekirken, Fl ens borg kl. 20
SSF-distrikt Hatlund-La ngballe: Sort Sol i Tøndermarsken, fra Langballeå kl. 14
2.
SdU: Familiebadminton for børn, forældre og bedsteforældre i Træningshallen, Slesvig kl.
14-18
Fl ens borg SSF-distrikt Nord: Morgenmad i Spætteklubben kl. 9.30
3.
SSF-distrikt Egg ebæk/Langsted: Vadehavstur til Oland, fra skolen i Tarp kl. 11
SSF-distrikt Jaru plund, Veding og San kelmark: Gabys læsekreds på skolen kl. 19.30
SSF-distrikterne på Sild: Loppemarked i Kejtum-Hallen kl. 11-17
4.
Det lille Teater: „Edith Spurven Piaf“i Hjemmet, Mariegade 20, F lensborg kl. 19.30
Foreningen Norden og DCB: Billedforedrag med Mette Rubin om „Vintermarked i samernes
land“ på Flensb org Bibliotek kl. 19
SSFs Humanitære Udvalg: Vandring i Grænselandet, til Barsø fra Exe kl. 8.30
SSF-distrikt Jaru plund, Veding og San kelmark: Hygge for alle i kirkens lokaler kl. 15
Stor e Vi Kvindeforening: Hygge og snak i skolens forhal kl. 19.30
SSF Ren dsbor g -Eg er nførde og Gottorp amter: Amtsfest for ældre på Waldschlösschen,
Slesvig kl. 14.30
SSF-distrikt Bø glund: Hobby i forsamlingshuset kl. 19.30
Slesv ig SSF-distrikt Centrum-Nord: Hobby med nål og tråd i mødelokalet ”Lolfod”, Slesvighus kl. 19.30
5.
SSH: Høstfest på Cornelius Hansen-Skolen, Flensbo rg kl. 18
Fl ens borg SSF-distrikt Nord: Hygge med ældreklubben Sortevej i Tønnsenhuset kl. 14
SSF Flensb org amt: Amtsfest for ældre på Flensborghus kl. 14.30
SSF-distrikt Jaru plund og menigheden: Hygge i kirken kl. 15
Lyksb org menighed: Litteraturkreds om Erling Jepsens bog ”Med venlig deltagelse”, i præstegården kl. 20
Valsb øl pastorat: Onsdagskaffe i Valsbølhus kl. 15-17
SSF-distrikt Holtenå og VHS: Foredrag med Pia Klatt om „Der Tatort“ i forsamlingshuset kl.
19
Eg ernfø rde menighed: Læsekreds om „Judaskysset“ af Anna Grue i kirkens havestue kl. 20
Slesv ig Seniorklub: Spil i Ansgarsalen kl. 14
6.
Det lille Teater: „Edith Spurven Piaf“ i Hjemmet, Mariegade 20, Fl ens borg kl. 19.30
SSF Flensb org by og Gamles Værn: Høstfest for ældre på Flensborghus kl. 14.30
SSF: Folketeatret med „Rain Man“ på Flensb org Teater kl. 20
SSF-distrikt Treja/H ollingsted: Hobby med ler på Treja Skole kl. 19-21.30
Slesv ig SSF-distrikt Holm Skt. Jørgen: Bestyrelsesmøde i mødelokalet ”Lolfod” på Slesvighus kl. 19.30
Slesv ig SSF-distrikt Frederiksberg: Torsdagsklub i mødelokalet, Mansteinstr. 9 kl. 14.30-17
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Ansv. chefred. Bjarne Lønborg. Redaktion: Bernd Engelbrecht,
Dansk Generalsekretariat, Nørregade/Norderstr. 76, 24939 Flensborg
Post til Postfach 2664, 24916 Flensborg
Telefon 0461/14408 120 eller 14408 122 · Fax 0461/14408 131
Internet: www.syfo.de · e-mail: info@syfo.de
Udkommer hver torsdag. Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten.

Vestkystkultur

Orkestret gik flere gange ud blandt publikum og spillede, og det vakte begejstring. (Fotos: Peter Hansen)

Blå Mandag gjorde fredagen festlig
[KONTAKT] Blå Mandag Jazzband
spillede i fredags sæsonens vestkystkultur i gang og gav et halvt hundrede publikummer en uforglemmelig
aften. Lige fra første nummer stod
det klart, at dette arrangement ville
blive alt andet end kedeligt. For de
seks halvgamle onkler, der tilsammen
udgør Blå Mandag Jazzband kan både spille og skabe sig. Der blev spillet
ægte dixie-jazz, så det stod efter. Og
såvel samspillet mellem de seks som
de soloer, der blev givet, var noget,
der blev lagt mærke til. Instrumentalnumre, men også med sang af enten
kapelmester og klarinetist, Jørgen
Christensen, bassist Kåre Sigvertsen
eller banjospilleren Ernst Scheufens.
Og ensemblet, som vist sagtens kunne have fastholdt opmærksomheden
blot ved at spille, lavede på flere måder aftenen til ikke så lidt af et show.
Vist var mange tekster på engelsk,
som jazz nu ofte er, men såvel når
numrene blev annonceret, som når
der orkestrets medlemmer holdt gas
med hinanden foregik det på dansk.
Dog ind i mellem krydret med et par
sætninger på et så dårligt tysk, at kun
danskkyndige havde en chance for at
forstå, at man godt må ønske sig et
nummer, når der bliver annonceret

En drivende romantisk sang synger man selvfølgelig til en dame. Og Signe Andersen fra Hatsted så ikke ud til at have meget imod det.
»Wurstkonzert«. Flere numre blev også peppet op med allehånde forklædninger. Parykker, masker, sjove
hatte. Og et ægte jazzorkester vil
selvfølgelig være i kontakt med publikum, så ind i mellem forlod de scenen og gik rundt ved bordene og
spillede. Hele banden eller blot soli-

sten. Kapelmester Jørgen Christensen
sang et par drivende sentimentale,
romantiske sange og mente bestemt,
Signe Andersen fra Hatsted ville falde
for det, hvis han sang dem til hende.
Det så hun ikke ud til at have noget
videre imod.
ph

SSF Husum Amt

Ny næstformand
[KONTAKT] På SSF Husum Amts ekstraordinære amtsgeneralforsamling
sidst blev Jörn Fischer enstemmigt
valgt som ny næstformand i amtet.
Den 42-årige politimand og familiefar fra Frederiksstad afløser Jens
Ravnskjær, der i mandags rejste til Ittoqqortoormiit i Nordøstgrønland for
at tilræde en stilling som skoleleder
der. Jörn Fischer er en levendegørelse af Bonn-København-erklæringernes ord om at ”Minderheit ist, wer
will.” Lærte mindretallet at kende
gennem sin danske kone Sandra,
men blev selv først en del af det, da
børnene kom i dansk skole og børnehave. Jörn Fischer har ofte hørt naboer og kolleger sige ”Du bist doch
kein Däne” og dertil svaret, at det er
han nok ikke, men at han desuagtet

bekender sig til dansk levevis og kultur og er en del af det danske mindretal, som er et sindelagsmindretal.
Han har på fire år lært sig at tale og

skrive flydende dansk og har også tillidshverv som forældrevalgt medlem
af samarbejdsrådet på Hans Helgesen-Skolen, lige som han sidder i
skoleforeningens fællesråd.
Jörn Fischer var en af de ivrigste agitatorer i kampen mod de nedskæringer i tilskuddene til de danske skoler,
den slesvig-holstenske landdag sidste
år besluttede. Han er kendt i sydvestmindretallet som taler ved årsmøder
og midsommerfester og som skribent
i SSF Husum Amts julehefte.
ph

Jörn Fischer var en af de ivrigste agitatorer, da mindretallet sidste efterår
samlede underskrifter mod nedskæringerne. (Foto: Peter Hansen)

Ung distriktsformand i Hovedstyrelsen
[KONTAKT] Nadine Baumann-Petersen, 31, er blevet valgt som den anden af SSF Husum Amts delegerede
til SSFs Hovedstyrelse.
Den ene skal være amtsformanden.
Den anden har hidtil været Jens
Ravnskjær, Bredsted. For kontinuitetens skyld – og for medlemsindflydelsens - havde amtsstyrelsen valgt at
kalde til ekstraordinær generalforsamling og holde suppleringsvalg.
Nadine Baumann-Petersen er allerede en erfaren organisationskvinde i

mindretallet. Distriktsformand i Drage-Svavsted og medlem af amtsstyrelsen. Derudover er hun kasserer i
SSW Sæd/Seeth.
ph
Nadine Baumann-Petersen har tidligere forklaret SSFs landsformand Dieter
Paul Küssner, hvordan arbejdet på
gulvet foregår. Nu får hun selv adgang
til foreningens højere luftlag.
(Foto: Peter Hansen)
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Gottorp Amt

Flensborg Amt

Uregelmæssigt besat

Afsked med Gudrun
Den vordende pensionist, der sammen med tvillingesøster Tove også
havde fødselsdag den dag, fik masser
af gaver, bl.a. en elektrocykel, bød
ligesom Jens A. Christiansens også efterfølgeren i konsulentstolen, Lars
Thomsen, velkommen ved den lejlig-

hed. Marimba-orkestret fra Flensborg
sørgede for den musikalske ramme.
En fin komsammen med masser af
smil til en afgående, dygtig og menneskelig amtskonsulent, og et godt
minde for hende og de mange deltagere.

Fester med »Knævarmerne«

LandesJugendChor

Jubilæumskoncert lørdag

[KONTAKT] SSF-amtsorganisationerne og Humanitært Udvalg inviterer
også i dette efterår til senior-amtsfester i Sydslesvig. SSF Flensborg by
og Gamles Værn gennemfører deres
fælles høstfest torsdag den 6. oktober
kl. 14.30 på Flensborghus.
Billetter til 4 euro fås på Bysekretariatet, tlf. 461-14408126.
SSF Gottorp og Rendsborg-Egerførde
amter indbyder sine ældre den 4. oktober kl. 14.30 på Waldschlösschen i
Slesvig, og Flensborg amt den 5. oktober kl. 14.30 på Flensborghus.
Henvendelse og reservering via de
respektive sekretariater:
Slesvig: 04621 23888 - Egernførde:
04351 2527 - Flensborg amt: 0461

Tante Tuttes Knævarmere underholder.
14408155. Tante Tuttes Knævarmere
fra Løgumkloster underholder, og der
bliver tombola og veldækket kaffebord alle steder.

DLS/pensionister

Hvad så med løven?
[KONTAKT] Nu kom den - og hvad
så? er emnet for et causeri om Istedløvens tilbagevenden til Flensborg Gl.
Kirkegård ved dr. phil. Lars N. Henningsen onsdag den 5. oktober kl. 15
i Det Danske Hus i Flensborg-Sporskifte. Arrangementet finder sted
ved Dansk Lærerforeningen i Sydslesvigs Pensionistudvalg i samarbejde med Historisk Samfund for Syd-

slesvig. Tilmelding af hensyn til kaffen sker telefonisk til lærerforeningens kontor senest i dag, torsdag den
29. september. Onsdag den 30. november: Pensionisternes julefrokost.
Det Danske Hus i Sporskifte.
Tirsdag den 7. februar 2012:
Pensionisternes valgmøde og besøg
på mindretalsudstillingen på Danevirke Museum.

SSF/SdU
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Nogle af de 70 guldkonfirmander og deres præst Martin Kontni på prædikestolen. (Foto: Preben K. Mogensen)

70 til guldkonfirmation
gudstjenesten om søndagen kl. 10.
Gensynsglæden blandt de lidt over
70 guldkonfirmander, som var helt
eller delvist med, var stor, og snakken
gik særdelses lystigt fra begyndelse til
slut, da man fik en kop kaffe i
menighedshuset til afsked.
I anledning af guldkonfirmationen
var døbefonten med dåbsfad og kande fra den daværende kirkesal på
Junkerhulvej blevet hentet frem fra
gemmerne. Bodo Daetz, der sammen med Gisela var blandt hædersgæsterne, tog messingen med hjem
for at pudse det lørdag-søndag. Det
skinnede ikke, men det gjorde det så

gyldent om søndagen. Det var jo
trods alt en guldkonfirmation, og det
blev to gyldne dage.
Andet og mere på Ansgars hjemmeside
http://dks.folkekirken.dk/fl_nord/fl_n
ord.htm, hvor gruppebilleder kan
hentes i fuld opløsning.
Den næste guldkonfirmation i Flensborg Nord finder sted i 2013, forventeligt igen i den sidste
septemberweekend 28.-29. september. Så der det konfirmandårgangene
1963-1964, der står for tur.
pkm

Gud bevare Danmark
Fr 30.09.11 t 20:00 tSlesvig
"1.MMFS4LPMFO Fjordallee 1
Arr.: SSF

LandesJugendChor
Jubilæumskoncert
-t 20:00 tFlensborg
St. Marienkirche, Große Str. 58
Arr.: SSF & Landesmusikrat S-H e.V.

Rain Man
To 06.10.11 t 20:00 tFlensborg
Stadttheater, Rathausstr. 22
Arr.: SSF

-JOF,SVTF(SPVQ
To 27.10.11 t 20:00 tFlensborg
Flensborghus, Norderstr. 76
Arr.: SSF & SdU

5SJP5)(
Jullie Hjetland
To 27.10.11 t 20:00 tFlensborg
Volksbad, Schiffbrücke 67
Arr.: Styregruppen Spil Dansk Dagen

4SFO,SPHI
To 27.10.11 t 20:00 tSlesvig
"1.MMFS4LPMFO Fjordallee 1
Arr.: Styregruppen Spil Dansk Dagen

1MJHUFO,BMEFS
Fr 28.10.11 t 20:00 tFlensborg
Volksbad, Schiffbrücke 67
Arr.: Styregruppen Spil Dansk Dagen

#JMMFUUFSPOMJOFQÌXXXTTGCJMMFUUFOEF JBMMF44'TTFLSFUBSJBUFS J"LUJWJUFUTIVTFU UMG PHWFEJOEHBOHFO

LandesJugendChor.

Ansgar Flensborg

[KONTAKT] Guldkonfirmationen for
årgangene 1960-1962 i Flensborg
Nord fandt sted den 24. og 25. september.
Guldkonfirmationen begyndte med
en optaktsgudstjeneste i Ansgar Kirke
om lørdagen før aftenfesten på Borgerforeningen. Guldkonfirmand Dieter Lenz holdt festtalen, selvom han
havde huset fuldt af gæster derhjemme efter stor familiefest om
fredagen. Det var også en særlig
glæde, at præst i Flensborg Nord
1959-1977, Martin Kontni og hustru
Anneliese kunne deltage, og at han
prædikede ved guldkonfirmations-

ber. I den sidst nævnte uge kan man
ikke forvente at få udsendt invitationer, da ugen er afsat til julehæftet,
som snart efter skal i tryk. Da Marike
vil være meget ude af huset i den
uge, kan man i hastesager henvende
sig på mobil 0151 2228 0373 eller
på mail marike@syfo.de.

Seniorfester

Efterfølgeren Lars Thomsen får overrakt Gudrun Petersens »rejsekontor«,
en skindtask

[KONTAKT] Lørdag den 1. oktober
kl. 20 er der jubilæumskoncert med
et af de bedste nordtyske kor, LandesJugendChor Schleswig-Holstein i
Mariekirken i Flensborg. LandesJugendChor fylder 25 år og i den anledning giver koret under ledelse af
prof. Matthias Janz koncert både i
Flensborg og Lybæk akk. af organist
Kristian Olesen. Koncerten i Mariekirken finder sted i samarbejde med
SSF, bl.a. fordi koret er kendt for sit
tætte samarbejde med danske partnere som fx Roskilde Domkirkes ungdomskor og Jysk Akademisk Ungdomskor Aarhus, men også fordi
medlemmer af det danske mindretal
synger med i koret.
I denne koncert præsenterer LJC et
a-capella-program med motetter fra
forskellige epoker, værker af bl.a.
Bach, Brahms, Distler, Schütz og
Mauersberger samt muligvis motetter
af Gade, Nielsen hhv. Hartmann.
www.landesmusikrat-sh.de

[KONTAKT] Dansk Sekretariat for
Flensborg Amt holder ikke lukket i
efteråret, men det kan være uregelmæssigt besat tre uger i oktober.
Konsulent Marike Hoop holder ferie
fra den 10. oktober til den 21. oktober og kontorassistent Anita Geipel
fra den 24. oktober til den 28. okto-

"33"/(&.&/5&3*4:%4-&47*(t4&15&.#&30,50#&3

[KONTAKT] Torsdag sidste uge var
der lejlighed til at tage afsked med
SSFs amtskonsulent Gudrun Petersen, Gottorp amt, der går på pension
med månedens udgang efter 36 år i
kulturforeningen, i de nye og flotte
sekretariatslokaler i Slesvighus i Slesvig. Rigtigt mange, hun havde berøring med privat og i sit arbejde, benyttede lejligheden til at sige tak for
indsats og komme med de bedste
ønsker. SSFs amtsformand Franz
Dittrich, SSF-generalsekretær Jens A.
Christiansen, SSF-driftsrådsformand
Viggo Petersen, SSW-formand Flemming Meyer og SSW-byformand Harry Heide samt fhv. SSF-generalsekretær Karl Kring var blandt talerne.
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Flensborg Bibliotek

SSW

Finn Have ved Mariager Fjord i 2004.

Foredrag om kunst
[KONTAKT] Sydslesvigs danske
Kunstforening og Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig inviterer til foredraget "Stemningsrum / aspekter af
arbejdet med et nutidigt landskabsmaleri" ved Finn Have onsdag den 5.
oktober kl. 19.30 på Flensborg Bibliotek, Nørregade/ Norderstr. 59.
Mange har allerede set Finn Haves

store udstilling på Flensborg Bibliotek, og onsdag den 5. oktober venter
endnu en oplevelse, hvor kunstneren
bag udstillingen holder foredrag om
sit arbejde med landskabsmaleri.
Med kunstnerens egne ord knyttet til
værkerne, får tilhørere og tilskuere
føjet endnu en dimension til udstillingen. Entreen er sat til 6 euro.

Bibliotekerne

Lær mere
om IT
[KONTAKT] Bibliotekerne tilbyder
atter en række kurser m.m. for
pc-brugere:
LÆR MERE OM IT
Førstehjælp til din pc.
Lån e-bøger. Lån lydbøger på nettet. Vær med til det hele eller
pluk ud. Tag gerne din bærbare
pc med, hvis du har en.
Bibliotekar Michael Juul Olsen
hjælper dig i gang.
Tilmeld ing senest mandag
de n 3. oktober.
Onsd ag den 5. oktober kl.
14. Slesvig Bibliotek
FØRSTEHJÆLP TIL PC’EN
Hvordan får jeg installeret den
nye mus? Hvordan opdaterer jeg
mit antivirusprogram?
Hvordan får jeg det nye Wordprogram på pc’en?
Nogle gange handler det bare om
at trykke på den ”rigtige” tast.
Tag din pc under armen og få
hjælp på biblioteket.
Fire tirsdage henover efteråret tilbyder bibliotekar Michael Juul Olsen "førstehjælp" til din pc.
De næste datoer er følgende:
4. oktober, 1. november og
6. december
- a ltid kl. 16-17.
Gerne tilmelding, men ikke noget
krav.
Tirsda g d en 4. oktober kl.
16-17. Flensborg Bibliotek
FACEBOOK FOR
BEGYNDERE
Hør om det sociale netværk
Facebook og få hjælp til at oprette din egen venneprofil.
Bibliotekar Rita Jakobsen guider
dig til at oprette en profil, lave
vennelister og håndtere dine in-

formationer.
For at deltage i kurset, er det en
forudsætning, at du har en smule
kendskab til internettet samt en
mailadresse som du kan tilgå fra
bibliotekets internetadgang. Du
får nemlig brug for at kunne bekræfte oprettelsen af din Facebook-profil. Tilmelding senest den
4. oktobe r.
Torsda g d en 6. oktober kl.
16-18. Fle nsborg Bibliotek
SENIORSU RF-DAGEN
Prøv ”den digitale skattejagt”,
som er lavet til nybegyndere på
nettet. kl. 10 fortæller vi om internettet - så alle kan forstå det.
Resten af dagen ind til klokken 18
står bibliotekets medarbejdere til
rådighed for at hjælpe dig med at
prøve ”den digitale skattejagt”.
Idéen bag seniorsurf-dagen er, at
venner og familiemedlemmer til
ældre, der ikke bruger internettet,
viser internettets muligheder ved
at hjælpe den ældre med at deltage i ”den digitale skattejagt”, som
udvikles specielt til seniorsurf-dagen. Det er DR Undervisning, der
udvikler ”den digitale skattejagt”,
og den vil blive åbnet den 30.
september på www.dr.dk, så der
er mulighed for, at hjælperne kan
prøve den af inden selve seniorsurf-dagen. ”Den digitale skattejagt” bliver lavet sådan, at det er
let for én, der selv er almindelig
bruger af internettet og kender til
de mest basale ting, at hjælpe en
nybegynder igennem.
Hør om internettet og prøv ”den
digitale skattejagt” på Flensborg
Bibliotek.
Fredag den 7. oktobe r. Fra
kl. 10.
rj

Fra SSWs landsmøde i lørdags: Landdagsmedlem Anke Spoorendonk på talerstolen; i baggrunden SSWs landsstyrelse med
formand Flemming Meyer i spidsen, landssekretær Martin Lorenzen og ordstyrer Jens A. Christiansen. På mødet blev
Flemming Meyer genvalgt enstemmigt som formand af de 97 delegerede.
“Jeg glæder mig til den store udfordring at føre SSW gennem både et delstatsvalg og et kommunevalg i de kommende to
år. Vores næste stop er landdagsvalget, hvor vi satser på at opnå mindst fem procent og genvinde vore fire mandater”,
sagde Flemming Meyer efter valget. Flemming Meyer bebudede, at SSWs landsledelse atter vil pege på Anke Spoorendonk som partiets spidskandidat til landdagsvalget den 6. maj 2012. Før den officielle nominering, der finder sted den 3.
marts 2012, får alle SSWs medlemmer for første gang i partiets historie chancen for at bestemme de regionale kandidater
til delstatsvalget. (Foto: Martina Metzger)

Flemming Meyer weiterhin
an der Spitze des SSW
[KONTAKT] Flemming Meyer steht
für weitere zwei Jahre an der Spitze
des SSW. Dies hat der SSW-Landesparteitag Sonnabend in Husum einstimmig beschlossen. Der 59-jährigen
Lehrer und Landtagsabgeordnete aus
Handewitt bei Flensburg ist seit 2005
Vorsitzender der drittgrößten Partei
in Schleswig-Holstein.
"Ich freue mich auf die große Herausforderung, den SSW in den kommenden zwei Jahren durch eine
Landtagswahl und eine Kommunalwahl zu führen. Unser erstes Ziel
sind nun mindestens 5 Prozent bei
der Landtagswahl, damit wir im verkleinerten Parlament wieder mit vier
Abgeordneten vertreten sind", sagte
Meyer nach der Wiederwahl.
Der Parteitag bestätigte ebenfalls die
zweite stellvertretende Landesvorsitzende Elke Putzer (67, Harrislee) den
Partei-Schatzmeister Rüdiger Schulze
(54, Kiel-Holtenau) und die Beisitzerin im Landesvorstand Jette Waldinger-Thiering (47, Eckernförde). Neu
in der SSW-Führung ist der 30-jährige Diplom-Verwaltungswirt Christian
Dirschauer aus Flensburg.
NEIN ZUR CDU
Der SSW schließt eine Koalition mit
der CDU nach der kommenden
Landtagswahl aus. „Ich möchte Jost
de Jager schon jetzt zu der großen
Herausforderung gratulieren, die er
als CDU-Landesvorsitzender und designierter Spitzenkandidat angenommen hat. Wir kennen ihn schon lan-

ge und wissen, dass er ein kompetenter, verbindlicher und beharrlicher Gesprächspartner ist. Der SSW
freut sich auf den kritischen Dialog
mit Jost de Jager. Was wir aber jetzt
schon ausschließen können ist, dass
der SSW mit ihm und seiner Partei
nach der Landtagswahl 2012 fest zusammenarbeiten wird“, sagte der
SSW-Landesvorsitzende Flemming
Meyer auf dem SSW Parteitag in Husum.
„Der SSW steht nicht für ein Bündnis
mit Parteien zur Verfügung, die massiv im sozialen Bereich kürzen, die
Hochschulen außerhalb von Kiel stiefmütterlich behandeln oder die
Gleichstellung unserer Kinder an den
dänischen Schulen verletzen. Wir
werden auch keine Regierung unterstützen, die wie auch immer auf einen Nordstaat hinarbeitet.
Der SSW will eine Landesregierung,
die sich für die Gleichwertigkeit der
Menschen im Land, für die Gleichwertigkeit der Regionen des Landes,
für die Gleichwertigkeit der Hochschulen im Land und für die Gleichwertigkeit unserer Schulkinder einsetzt. Für diese Ziele stellen wir unsere Mandate auch dauerhaft für eine Regierungsmehrheit zur Verfügung“, stellte Meyer fest.
ANKE SPOORENDONK
Die SSW-Landtagsfraktionsvorsitzende Anke Spoorendonk soll nach den
Vorstelllungen des SSW-Landesvorstands zur Landtagswahl wieder als

Spitzenkandidatin des SSW antreten.
„Anke Spoorendonk macht seit 15
Jahren erfolgreich Politik für den
SSW im Landtag und hat die Partei
als Spitzenkandidatin durch vier herausragende Landtagswahlen geführt.
Es freut uns außerordentlich, dass sie
bereit ist, 2012 wieder an erster Stelle für den SSW anzutreten“, sagte
der SSW-Landesvorsitzende Flemming Meyer auf dem SSW-Parteitag
in Husum.
Meyer kündigte an, der Landesvorstand werde nach der Wahl der regionalen Wahlkreis- und Listenkandidaten Anke Spoorendonk als SSWSpitzenkandidatin für die Wahl am 6.
Mai vorschlagen. Bei der Landtagwahl 2012 können erstmals alle
SSW-Mitglieder die regionalen Kandidaten der Partei direkt auf vier Regionalkonferenzen im Winter mitbestimmen. Die Wahl der SSW-Landesliste findet anschließend auf einem
Sonderparteitag am 3. März 2012 in
Harrislee statt.
Wie in früheren Jahren können die
Wähler in allen zehn Wahlkreisen im
Landesteil Schleswig mit ihrer Erststimme SSW-Direktkandidaten
wählen. Außerdem tritt der SSW traditionell mit einem eigenen Kandidaten im Wahlkreis Pinneberg-Nord an,
zu dem die friesische Insel Helgoland
gehört. Mit der Zweitstimme ist der
SSW seit der Landtagswahl 2000 in
ganz Schleswig-Holstein wählbar.
leb

EU-Kommission

FUEV mit 400.000 Euro gefördert
[KONTAKT] Die Minderheitenunion
FUEV und die europäischen Minderheiten können sich freuen.
Die EU-Kommission in Brüssel hat
die FUEV mit einem Projektzuschuss
in Höhe von 400.000 Euro bedacht.
Das Projekt wird aus dem Programm
Lebenslanges Lernen der EU-Kommission für die Periode 2012-2014
gefördert.
Die Förderung ist das erste Folgeprojekt des Netzwerkes RML2future –
einer Zusammenarbeit der Regional-

und Minderheitensprachen auf europäischer Ebene, gefördert von der
EU und der Autonomen Region
Trentino-Südtirol. Das neue zweijährige Projekt wird zielgerichtet
Maßnahmen zur Sensibilisierung für
die Vorteile und Chancen von
Mehrsprachigkeit und Sprachenlernen, unter Nutzung der Sprachen
der Nachbarländer sowie der Regional- und Minderheitensprachen entwickeln und unter dem Dach einer
europäischen Sensibilisierungskam-

pagne promoten. Anliegen ist es,
dass europäische Ziel der Mehrsprachigkeit, als Voraussetzung für Kreativität und Innovation mit der Förderung der sprachlichen Vielfalt zu verbinden. Die Kampagne wird insbesondere den Regional- und Minderheitensprachen zu Gute kommen.
Öffentlichkeitsstarker Anlass hierfür
ist die 2. Fußball-Europameisterschaft
der Minderheiten Europeada 2012,
die im Juni 2012 in der Lausitz
stattfindet.
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Jon Hardon Hansen, Vesterland, Victor Madsen Greve, Frederiksstad, og Jacob Ørsted, Flensborg.

Imod vielse af fraskilte

For vielse af fraskilte

[KIRKESIDEN) En sand tsunami-bølge af
forargelse har i de seneste dage ramt
Kristkirken i Kolding, fordi menighedsrådet valgte at kalde en præst, som ikke vier fraskilte. Det er i sig selv galt nok –
men set i lyset af, at vi to andre præster i
sognet heller ikke vier fraskilte – opleves
det tydeligvis som en voldsom provokation. Forargelsen vil ingen ende tage, mediecirkusset lugter blod, biskoppen vasker hænderne og tørrer dem af på menighedsrådet, og flere af vore præstekolleger surfer behændigt bølgen med fordømmelse af de ”ukristelige” præster i
Kolding. Og så bliver vores nye kollega
ved Kristkirken ellers kørt igennem vridemaskinen – hvilket han dog klarer ganske
fortrinligt.
HVOR VOVER DE AT SIGE NEJ TIL AT
VIE FRASKILTE!?
Hvad er vi da også for nogle stivstikkere?!
Jo, jeg indrømmer, at sådan må det se ud
for folk flest: ”Hvor vover de at sige nej
til at vie fraskilte? Hvem tror de, de
er?”Det synspunkt, vi står for, må være
enhver PR-mands mareridt. Og når jeg
læser forskellige gengivelser af vores
synspunkt i pressen rundt omkring, så
kan jeg såmænd også godt tage mig selv i
at nå at blive helt forarget over den slags
mørkemænd – før den mentale note slår
ind, at det bl.a. skulle være mine synspunkter, de gengiver.
BEGRUNDELSEN FOR ET NEJ
Men sagen er jo den – at vi egentlig ikke
tror ret meget om os selv og vores dømmekraft, vi præster ved Kristkirken. Vi
tror til gengæld en hel masse godt om
Guds ord. Og det er det, vi er sat til at
forkynde og har skrevet under på i præsteløftet, at vi vil bøje os for. Men vi har
ikke særlig store tanker om os selv. Vi er
pinligt klar over, at vi ikke har nogen ret
til at hæve os over andre mennesker,
som om vi var bedre end dem. Bestemt
heller ikke fraskilte og gengifte. Det kunne lige så godt være mig selv, der havnede i den situation – hvor skilsmisse var
det mindste onde – og hvor det at blive
gift igen, var den eneste ordentlige og rimelige vej frem. Jeg kan sagtens forestille
mig fraskilte, jeg ville anbefale at blive viet – borgerligt. Og hvis jeg var ansat på
rådhuset – ville jeg naturligvis også gøre
det.
MEN HVORFOR VIL JEG SÅ IKKE VIE
FRASKILTE I KIRKEN?
Det vil jeg ikke, for det har jeg ikke fået
mandat til – som præst. Og hver gang jeg
kigger efter i Bibelen og teologien, om ikke det alligevel kunne forholde sig anderledes – når nu jeg egentlig synes, det ellers kunne være rimeligt nok for lige præcis dette par – så når jeg altså stadig til
den samme konklusion: Det går bare ikke. Der står for meget på spil.For det første er der ingen tvivl om, hvad Jesus siger
til de gengiftende farisæere – at sådan
var det ikke tænkt ”fra begyndelsen af”,
for ”hvad Gud har sammenføjet, må et

[KIRKESIDEN] Siden ansættelsen af
sognepræst Per Damgaard Pedersen
ved Kristkirken i Kolding har der været en del skriverier i de danske aviser. Skriverierne skyldes, at der med
ansættelsen nu er tre præster ved
Kristkirken, som ikke vil vie fraskilte.
De teologiske argumenter har været
talrige og synet på kristendommen og
folkekirken er også blevet udstillet
gennem indlæggene. Men jeg synes,
at der har manglet noget, når talen
falder på vielsen og vielsen af fraskilte specifikt.

menneske ikke adskille” – og han siger ligefrem, at ”den, der skiller sig fra sin hustru af anden grund end utugt, og gifter
sig med en anden begår ægteskabsbrud”.
Ikke sært, at hans egne disciple i den
sammenhæng udbrød: ”Hvis mandens
forhold til kvinden er sådan, er det bedre
ikke at gifte sig...” Men ikke desto mindre holdt Jesus fast på det. Og hvem er
jeg, at jeg skulle hæve mig over Jesus?
I MEDGANG OG MODGANG INDTIL
DØDEN OS SKILLER
Denne indstilling til ægteskabet har så
også en klar positiv inderside, som jeg af
hele mit hjerte kan tilslutte mig – men
som der ikke bliver plads til at udfolde
her. Som Per Damgaard Pedersen formulerede det: ”Lykken findes i trofasthed”
mod den, man sagde ja til. Kærlighed
handler ikke først og fremmest om mig
selv og min selvrealisering og min tilfredsstillelse, men om at give sig over til
den anden ”i medgang og modgang indtil døden os skiller”.
DET LØFTE KAN VI SLET IKKE HÅNDTERE
”Det løfte kan vi slet ikke håndtere”, belærte den altid sympatiske sognepræst
Flemming Pless os i TV2. Og det kan han
såmænd have ret i langt på vej. Men
hans løsning er så netop farisæernes: at
når ikke vi kan følge Guds bud, må Gud
følge vores. Det bliver selve evangeliet
for ham – at Gud sætter hegnet så lavt, at
vi alle kan skræve over uden at skulle løfte i hverken brude- eller præstekjole.
Men så har han samtidig gjort evangeliet
til et spørgsmål om borgerlig moral, om
det mindstemål, der må kunne kræves af
et kristeligt menneske. For hvor blev
evangeliet som ”syndernes forladelse” af?
Der er jo knapt nok nogle synder at forlade mere. Lige bortset fra de synder,
præsterne i Kristkirken begår ved at holde fast på Guds bud – så radikale som de
nu måtte være. De burde angre i sæk og
aske. Og det gør vi da også jævnligt. Vi
har bestemt ingen problemer med at
identificere os med syndere af enhver
art. Vi har lige så meget brug for syndernes forladelse som nogen som helst anden har. Netop derfor står der så meget
på spil for os. Vi kan ikke lade evangeliet
blive spændt for den farisæiske vogn.
BLANKO-VELSIGNELSER
I det øjeblik, man siger ja til at vie fraskilte, bevæger man sig netop ind på den
vej. Man blåstempler genvielsen som
gudvillet og velsignet. Men hvordan kan
præsten vide det? Selvfølgelig er der tilfælde, hvor man som præst tænker – at
her må det være det eneste rigtige, og
den fraskilte part var så tydeligt den
uskyldige part i skilsmissen. Men kunne
det tænkes, at der i andre tilfælde sidder
en såret ægtefælle og nogle knuste børn
tilbage – som ikke kan forstå, at kirken
uden videre udskriver blanko-velsignelser
til den ægtefælle, de oplever, har svigtet
dem?

DEN ENKELTE SITUATION
Nogle præster går derfor ind i en afvejning af den enkelte situation, før de siger
ja til genvielse – men her ryger kæden
for mig at se helt af, og det farisæiske
projekt bliver afsløret for det, det er. For
her sætter præsten sig op på Moses’ stol
som den, der har indsigt og dømmekraft
til at veje det konkrete par på rimelighedens og moralens vægtskål. Og heller ikke her, tror vi præster i Kristkirken ret
meget om os selv og vores dømmekraft.
Vi kan ikke gå ind og dømme ”hjerter og
nyrer” – og velsigne et nyt ægteskab på
den baggrund. Hvad vi har fået mandat
til, er at holde fast i det, som Gud havde
tænkt fra begyndelsen, fordi det er sandt,
ægte og godt – og tilsige syndernes forladelse, til dem, der måtte ønske det. Og
den er tilgængelig for alle hver søndag –
og Guds velsignelse med.
Så nu hvor vi har fået så meget gratis PR
– så lad mig da surfe lidt på den bølge
også: Hjertelig velkommen i Kristkirken
menighed i et åbent og varmt fællesskab,
hvor man ikke skal måles og vejes på
fromhed eller mangel på samme. Vi samles ikke om at være rigtige, frelste eller
politisk korrekte. Vi samles som mennesker af kød og blod, der alle kender til
det brudte i vore egne liv – heriblandt
også fraskilte og gengifte, uden at det er
noget, vi ellers gør et nummer ud af. Vi
samles om ham, der elsker syndere som
os. Vi vil også gerne invitere dig med –
uanset din historie.
FAKTA OM VIELSE AF FRASKILTE I
KRISTKIRKEN SOGN
Ingen præst i den danske folkekirke har
pligt til at vie fraskilte.
Fraskilte i Kristkirken sogn, der ønsker at
blive viet, behøver ikke at løse sognebånd til et andet sogn for at blive viet.
De kan stadig blive viet i Kristkirken.
Selvom ingen af sognets præster vier fraskilte – har sognets fraskilte medlemmer
ret til at blive viet i kirken. Hvis man ikke selv kender en præst, der vil forestå
vielsen, er det provstens opgave at finde
én, der vil.
Der er på årsbasis tale om 4-5 vielser af
fraskilte i Kristkirken sogn.
De præster, der ikke ønsker at vie fraskilte, bliver sat til at løse andre opgaver
som kompensation i forhold til de præster, der måtte få ekstra vielser på denne
baggrund.
FAKTA OM MENIGHEDSRÅDET VED
KRISTKIRKEN
Medlemmerne i menighedsrådet ved
Kristkirken har forskelligt kirkeligt tilhørsforhold. Medlemmerne i menighedsrådet
har forskellige syn på vielse af fraskilte.
Per Damgaard Pedersen blev enstemmigt
indstillet af menighedsrådet.
Sognepræst Jan Holm Mortensen,
Kristkirken Sogn, Kolding

DEN KIRKELIGE VELSIGNELSE
Når vielsen sker i kirken, hvad er det
så egentlig der velsignes? Er det parret, eller er det ikke snarere selve
standen? Er det ikke selve pagten som de to mennesker der står foran
alteret indgår – der velsignes? Er det i
bund og grund ikke den indgåede aftale, som vi beder om, at Gud vil velsigne?
Jeg mener helt bestemt, at det er
Guds velsignelse vi beder om. Det er
ikke parret der, stående i kirken, beder om præstens velsignelse, som om
han eller hun skulle være nærmere
Gud end de selv er. Velsignelsen gælder jo ikke bare de to personer der
står der den pågældende dag, selvom det ved den specifikke handling
er dem det drejer sig om i kollekternes og prædikenens ord. Velsignelsen
er til enhver der har ører og hjerte
for ordene; til hver en tid og på hvert
et sted. Og her er vi inde ved noget
af det vigtige i selve striden om at
Kristkirken i Kolding har tre sognepræster, som ikke vil vie fraskilte.
KRISTENHEDEN DELES OP I ET
”DEM” OG ET ”OS”
At man som præst ikke vil vie fraskilte findes der vel sagtens argumenter
for i Bibelen, ligesåvel som man med
Bibelen i hånden kan finde argumenter for det modsatte. Men har den

tanke aldrig strejfet dem som er imod
det, hvilken rolle de dermed tildeler
sig selv og hvordan deres syn på
mennesker og menighed er? For faren ligger lige for, at ikke kun menigheden, men også kristenheden deles
op i et “dem” og et “os”.
Præsten bliver på den måde den retfærdige smagsdommer der vurderer
det enkelte menneskes liv, og har
denne været viet før, strider det i deres øjne mod skrifterne at vie vedkommende kirkeligt igen. Er det præstens rolle at stå så strengt på ordene
fra Bibelen? For så er der mange andre steder fra selv samme bog, som
vi skulle begynde at se nærmere på,
og velsagtens også gebærde os efter.
Eller er det måske ikke snarere præstens opgave at understrege den nåde og barmhjertighed, hvormed enhver der ønsker det rejses op igen,
når det er faldent?
BOGSTAVEN SLÅR IHJEL, MEN ÅNDEN GØR LEVENDE
Jeg tør ikke tænke på, hvis samme
holdning lagdes for dagen overfor
dem, som efter modtagelsen af nadveren går ud i hverdagen og fejler
igen. Hvor mange mennesker skulle
præsterne så nægte nadveren? Jeg ser
for mit indre øje et tomt knæfald og
en præst der selv må gå bort uden at
modtage hverken brød eller vin.
Hvorfor er det, at de som har været
viet før og nu ønsker at få Guds velsignelse over deres ægtestand, skal
nægtes dette? Mon ikke den der tidligere har været gift, har gennemlevet
noget af det værste man kan udsætte
sig selv og andre for: at svigte det
man lovede sig selv og den anden?
Mon ikke vedkommende netop har
brug for at høre ordene om, at Gud
ikke er fedtet med sin velsignelse?
Bogstaven slår ihjel, men Ånden gør
levende.
Sognepræst Simon Talbo Linneberg,
Stubkjær, Skærbæk Sogn

Kristkirken i Kolding. (Foto S.
Juhl/Wikipedia)

Fluesmækkeren

Folkekirken - er ikke en »kirke«
[KIRKESIDEN] Den kirkelige debat i
Danmark er efterhånden reduceret
til en kirke-politisk debat. Det eneste
der tales om er forholdet mellem stat
og kirke. Det er en ligegyldig diskussion. Det er vigtigere at drøfte forholdet mellem folk og kirke, når nu det
er en folkekirke vi har - og ikke en
statskirke.
ADSKILLELSE
Kravet om adskillelse mellem stat og
kirke er et gammelt politisk statement. Men det bider sig aktuelt mere
og mere fast og rykker længere op på
den politiske dagsorden.
Men så længe man ikke gør sig klart,
hvad man mener med ordene stat og
kirke, og frem for alt ikke gør sig tanker om, hvad man mener med ”folk”
som forstavelse til folkekirken, så går
man galt i byen.
DEN POLITISKE RELIGIØSITET
Politik er efterhånden blevet et religiøst ordningssystem, som tilrettelægger borgernes liv i stadigt flere detaljer.
Politikken bliver livsstilsmyndig på
borgernes vegne. Og nu er turen
kommet til religiøse forhold. Der skal
være så lidt religion som muligt –
helst ingen – i det offentlige rum.

Staten er et offentlig rum, altså ud
med folkekirkens privilegerede status
i Grundloven. Staten skal være religiøst neutral, og det gør den åbenbart ved at træffe en religiøs politisk
beslutning om, at samfundet skal være areligiøst.
FOLKEKIRKEN SOM RELIGION
På samme måde bliver folkekirken
også mere og mere religiøs i sig selv.
Folkekirken gør sig selv til »kirke«,
og det er den ikke.
Det har den aldrig været.
Folkekirken er en ramme om kirkelivet. Det er livet indenfor disse rammer, det drejer sig om.
Det er det, der skal fokuseres på.
Det er ikke politikerne og sekulære
meningsdannere, som skal bestemme, hvilken religion og tro mennesker ønsker at tilhøre, eller navnlig
ikke må tilhøre.
Religionsfriheden er lige så vigtig som
alle andre frihedsrettigheder. Så kan
man selvfølgelig hævde, at det religiøse forhold ikke hører hjemme
som en del af den statslige offentlighed. Men indtil videre må det være
tilladt at spørge, om ikke 80% af den
danske befolkning er en del af offentligheden og dermed også statsforholdet.

MEN...
Men det bliver ikke ved sådan. Det
går kun én vej. Tilbage. Og en dag er
procenten for lille til at være demografisk bæredygtig for den folkekirkemodel vi har nu. Men derfor kan folkekirken godt fortsætte som en folkelig ramme om evangelisk luthersk kristendom for dem der frit ønsker det.
Måske som frie sognevalgmenigheder.
KIRKEN, DEN ER ET GAMMELT
HUS...
Fortalerne for bevarelsen af den nuværende folkekirkeordning mener, at
den nuværende ordning sikrer kirkelig frihed og rummelighed, og at folkekirken, som den er nu, er et værn
imod en politisering af kirkelivet.
Det er muligt, men politiseringen er
allerede en realitet, så man kunne
måske overveje en anden form for
kirkeligt grundlag for kirkelivet. Eventuelt et kristent. Hvis der er tale om
gedigen kristendom burde den i sig
selv være det bedste værn imod den
uønskede politisering.
... STÅR, OM END TÅRNENE FALDE
Men folkekirke-fortalernes egentlige
argument er måske i virkeligheden
mere følelsesbetonet. Man har det

trygt og godt i folkekirken, og man
kan ikke overskue forandringer. Så
lader vi det køre videre, som det er.
Folkekirken er evig og urokkelig.
Folkekirkens fortalere bliver så religiøse i mælet, at de ret beset bliver
fortalere for, at det netop er i statsforholdet, at folkekirken har sin begrundelse.
Det holder ikke. Det holder en tid
endnu. Men så er det forbi. Det er
denne tøven, som vil blive folkekirkens undergang.
EN RIGTIG FOLKE-KIRKE
Og så påstås det vidt og bredt blandt
folkekirkens mange kritikere, også indenfor folkekirken selv, at den er kedelig.
Hvorfor er der ingen, der tør adressere kedeligheden det rigtige sted
hen?
Folkekirken er som organisation ved
at kede sig ihjel, fordi den gør sig selv
til en social-religiøst velfærdsinstans,
et demokratiseret maskinvæsen kun
til gavn for egen kompetence, indflydelse og forvaltning.
Tilsvarende er det ikke gudstjenesten, kirken, salmerne, præsterne,
troen, kristendommen, som er uforståelig og kedelig.
Det er folk, mennesker og dermed

også menigheden, som er blevet kedelig. Vi er blevet menneskeligt så
kedelige i vores selvdyrkende og
selvudviklende pseudoreligioner, at
vi ikke mere forstår os selv som mennesker i forhold til det, som evangelisk luthersk kristendom taler om.
Hvad skal vi så med en kirke? Folkekirke eller noget andet.
Når vi ikke forstår, eller når vi ikke
mere gider søge efter forståelse for os
selv som mennesker andre steder
end i os selv, så kan vi ikke se os selv
i forhold til hverken Gud eller vore
medmennesker, hele medskabningen. Så er det klart, at vi ikke forstår
en bønne af noget som helst i kristendommen og ikke begriber, hvad
det betyder, at der er et menneske,
der går gudsforladt til grunde på et
kors og en grav, der er tom.
Det er her det vigtige spørgsmål er.
Det er ikke et kirkepolitisk spørgsmål. Her drejer det sig om oplivelse
og selverkendelse. Det burde vi tale
om først. ”Menneske først og kristen
så, det er et hovedstykke!”
Så kan politikerne i mellemtiden bruge tiden på noget andet.
Sognepræst Christian Ulrich Terp,
Slesvig

