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Flensborg Amt SSF

Redaktionelt

SSW/ Årsmøderne

Pragtfuld forårsudflugt
[KONTAKT] SSF for Flensborg amt
har været på forårsudflugt - i år til
Svendborg.
Der var udsolgt bus med 15 på ven-
teliste, som ikke kunne komme med.
Vi startede kl. 8 en lørdag morgen i
højt humør. Vejret var fint med sol-
skin og varme fra morgenstunden.
Efter godt en times kørsel holdt vi ind
på en rasteplads, hvor der fra bussen
blev serveret kaffe, the eller saft til
medbragt mad. Derefter gik det vide-
re til Svendborg.
Bussen parkerede i nærheden af det

naturhistoriske museum Naturama,
som var rejsens mål. Det var nu over-
ladt til alle selv, om man ville gå på
museum først og derefter på bytur el-
ler omvendt. 
Naturama var en spændende ople-
velse, som virkelig kunne fange folk.
Især for børn var der lavet mange til-
tag, som inspirerede til børnenes fan-
tasi og evner med forskellig svær-
hedsgrad. Desværre havde vi ikke så
mange børn med. Det var en skam,
for med dette tilbud havde vi netop
taget højde for, at det skulle være en

familieudflugt. 
Efter museet var der så rigelig tid til
at gå på strøgtur i Svendborg og også
til at kigge på de mange spændende
gamle huse.
Kl. 16 gik turen hjemad igen. Denne
gang kørte vi langs den sydfynske
kyst, forbi de mange smukke herre-
gårde til Bøjden, hvorfra vi tog fær-
gen over til Fynshav. Efter en spæn-
dende og oplevelsesrig dag var vi til-
bage i Flensborg kl.19. 

Peter Kreutzer,
amtsformand

Man kan sagtens være modig, når dyret er udstoppet. (Foto: Marike Hoop)

KONTAKT og årsmøderne
[KONTAKT] I ugen efter årsmøderne
27.-29. maj - altså torsdag den 2. ju-
ni - udkommer der ingen SSF-med-
lemssider KONTAKT. Alle KONTAKT-
modtagerne får mandag den 30. maj
den komplette Flensborg Avis-årsmø-
deavis med referater og billeder fra

samtlige årsmøde-arrangementer i
Sydslesvig i årsmøde-weekenden
men uden KONTAKTsider.
Sidste KONTAKT før årsmøderne ud-
kommer 26. maj, første KONTAKT
efter årsmøderne udsendes 9. juni.
Tekst o.a. med relation til perioden

fra 26. maj til 9. juni skal være KON-
TAKTredaktionen i hænde senest 24.
maj.

KONTAKTredaktionen

Medlemsskab = opbakning
[KONTAKT] Vil forældre og bedste-
forældre gøre noget for, at deres børn
hhv. børnebørn har det godt i de
danske børnehaver, skoler, fritids-
hjem og foreninger? Og vil de være
med til at sørge for, at vor landsdel
Sydslesvig ikke bliver glemt i den
”store” politik?
Som SSW-medlem kan man støtte
dette politiske arbejde med kun 20
euro om året. Unge op til 27 år un-
der uddannelse betaler 5 euro.
SSW kæmper for alle i mindretallet
hhv. landsdelen, men partiet har brug
for opbakning.
Partiet er med sine ca. 3.600 med-
lemmer det trediestørste i Slesvig-
Holsten.
Som SSW-medlem får man løbende
informationer om SSWs arbejde og

invitationer til partiets arrangementer.
Er man ikke medlem endnu, kan
man selvsagt blive det på et hvilket
som helst tidspunkt, men udfylder
man en kupon med en ansøgning på
årsmøde-pladserne den sidste søn-
dag i maj, og afleverer den allerse-
nest 31. maj hos SSWs landssekreta-
riat i Flensborg, har man chancen for
at vinde to billetter til Kim Larsen-
koncerten den 16. juni i Flensborg.

Med en fortsættelse af hvervekampag-
nen ikke mindst også i årsmødeweek-
enden - sidste weekend i maj - ønsker

SSW ikke kun at øge sit medlemstal
men bortlodder også et par billetter til

Kim Larsen-koncerten 16. juni.
(Grafik: Andree Hagel)

Læs mere på KIRKESIDEN

Børnekunst
[KONTAKT] I Skovlund bliver der malet - og værker-
ne udstilles fra årsmøderne.

Store og små
[KONTAKT] Store og små i Drage var ude at cykle,
da vejret endnu var godt.

Glade unge
[KONTAKT] SdU har en række gode tilbud til unge i
alle aldre og til flere destinationer.

Salmer og debat
[KONTAKT] Kirkesiden i dag med betragtninger om
salmemelodier, forslag til fornyelse af Kirkedagen og
en gravalvorlig »Fluesmækker«.

Mindretallet vil
beholde TV2

[KONTAKT]
For med-
lemmer af
det danske
mindretal er
det lige så
naturligt at

kunne se TV2 som Danmarks
Radios hoved-tv-kanal DR1
hhv. alle DRs tv-kanaler, afhæn-
gig af ens modtagergrej.
For os som dansk mindretal er
det nemlig såre naturligt - for
ikke at sige et »must« - at kun-
ne følge med i dansk kultur,
politik og samfundsudvikling via
tv på lige fod med danskerne i
Danmark. Helst uden at det
koster det hvide ud af øjnene,
for vi betaler jo allerede licens i
Tyskland.
Med omstillingen af TV2 til be-
talingskanal - godt nok fortsat
public service-forpligtet - fra 1.
januar 2012 kommer det dan-
ske mindretal i klemme. Mens
omstillingen i Danmark stort set
vil gå gnidningsløst via antenne-
foreninger m.m., gælder det for
os sydslesvigere om at bevare
TV2 side om side med DR1 i
Kabel Deutschlands analoge
net. I det digtitale net der de to
danske kanaler i forvejen ikke
at finde - endnu da.
TV2 og Kabel Deutschland ind-
leder forhandlinger næste må-
ned.
Værre er det med den luftbårne

- terristriske - modtagelse af
TV2 via almindelig antenne alle
de steder, som kabelnettet ikke
når ud til. Eller for den sags
skyld hos brugere, der vil se alle
DRs syv kanaler. Dem - plus TV
Syd - vil man fortsat kunne
modtage frit, men ønsker man
at se TV2, kræves der fra 1. ja-
nuar et smartcard for at kunne
aktivere TV2 på ens DVB-T-
modtager, men det kort udleve-
res kun til folk med adresse i
Danmark.
Modtagelse af TV2 pr. satellit i
udlandet er ikke mulig, modta-
gelse af anden dansk tv via sa-
tellit-smartcard koster det sam-
me som den almindelige dan-
ske licens, 2.000 kr. pr. år. Og
pr. internet og computer er det
ikke helt sagen for mange - og
besværlig, når ikke man har en
dansk IP-adresse.
Sydslesvigsk Forening gør sit til,
at det også efter 1. januar vil
være muligt at se TV2 i Sydsles-
vig pr. kabel og DVB-T, men der
er tekniske og økonomiske - og
ikke mindst juridiske/ophavs-
retslige hindringer at overvinde.
TV2s ledelse, som SSF er i kon-
takt med, arbejder målrettet på
en fornuftig løsning. Med hen-
syn til den terristriske modtagel-
se af TV2 skal distributionssel-
skabet Boxer inddrages.

SYDSLESVIGSK FORENING

Sydslesvigsk Forening
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Skovlund/ Børnekunst

Ugen 
der kommer

Harreslev

Styrk vores mindretal - 

skaf et nyt SSF-medlem!
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20.
SdU: Håndboldskole for U10- og U12-spillere i Træningshallen, Slesvig 20.-
22.5.
Flensborg Ældeklubben Duborg: Hygge med kaffe og snak i Toosbüygade 7
kl. 15
Lyksborg UF: Fredagsklub på skolen kl. 18.30
Slesvig IF: Generalforsamling i klubhuset kl. 20

21.
SSF-distrikt Store Solt: Udflugt til Flensborg og Kobbermølle, Museumsberg kl.
14
Slesvig SSF-distrikt Centrum-Nord: Minigolf på Königswiesen kl. 10

22.
Dansk Erhvervsforening: Tur til Berlin 22.-25.5.
De danske foreninger og institutioner i Sønderbrarup: Deltager med en bod i
”Jedermann”-fest på markedspladsen kl. 10-17

23.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Hygge med Margretheklubben i menighedshuset
kl. 14
Hejmdal Blæseorkester Harreslev: Generalforsamling på skolen kl. 19
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark: Hygge på Jaruplund Danske
Skole kl. 19.30

24.
Ældreklubben Skovlund/Valsbøl: Udflugt sammen med Medelbys tyske æld-
reklub
Skovby Seniorklub: Foredrag med Daniel Jacobsen i Hærvejshuset kl. 15

25.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Hygge med Ældreklubben Sortevej i Tønnsenhu-
set kl. 14
SSW-distrikt Harreslev: Besøg i landdagen fra skolen kl. 14
Oksbøl Kvindeforening: Hygge i forsamlingshuset kl. 19
Valsbøl pastorat: Besøg fra Ældre Sagen i Holsted på Valsbølhus kl. 10.45
SSF-distrikt Bøglund: Senioreftermiddag i forsamlingshuset kl. 14.30
Slesvig Seniorklub: Sæsonafslutning, fra Stadtfeld kl. 14

26.
SSF, SdU m.fl.: Koncert med „Veto“ i MAX, Flensborg kl. 20
Flensborg SSF-distrikt Nord: Klub med Renate i Spætteklubben kl. 14.30
Flensborg Ansgar Menighed: Aftensang med High Tea i kirken kl. 17
Husby Kvindeforening: »Sommerkrukker« hos Dalsgaard i Dammende kl. 19
Slesvigsk Kreditforening: Generalforsamling på Flensborghus kl. 19
Slesvig SSF-distrikt Centrum-Nord: Hobby med nål og tråd i salen, Lolfod 69
kl. 19.30

Slesvig

Udstillingsåbning

SSF-medarbejdermøde

Lopper til Bangladesh
[KONTAKT] Ansgar Menighed i Sles-
vig holder et loppemarked til fordel
for uddannelse af børn og unge i
Bangladesh. Det er bl. a. præsten,
der vil skille sig af med mange ting,
men alle er indbudt til at bidrage.

Lopperne sælges fredag den 27. maj
kl. 14-18 og lørdag den 28. maj fra
præsteboligen Bismarcksgade 18a.
Vi håber på mange købelystne kun-
der.

Morten Mortensen

Sydslesvig-udstilling
i Odense Kulturmaskine
[KONTAKT] Sydslesvigsk Forening og
Grænseforeningen indbyder - også
danske sydslesvigere - til åbning af
Sydslesvig-udstillingen »SydslesvIg -
det danske mindretal i Tyskland - Fra
et mod hinanden til et med hinan-
den - men ikke uden konflikt« på
Kulturmaskinen ved Brandts Klæde-
fabrik i Odense - Farvergården 7 -
onsdag den 25. maj 2011 kl. 16.30-
ca.18.00.
SSF og Grænseforeningen er atter gå-
et sammen om at præsentere den
planche- og videoudstilling om det
danske mindretal i Tyskland, som al-
lerede - aktualiseret hver gang - er
blevet vist i Århus, Horsens, Vejen,
på Odense universitet m.fl.
Formålet er at styrke forbindelseslin-
jerne mellem Sydslesvig og Danmark
samt øge danskernes kendskab til de-
res nationale mindretal lige syd for
grænsen.
Udstillingen sætter fokus på den hi-
storiske samt kultur- og mindretals-
politiske udvikling i mindretallet og

det dansk-tyske grænseland – med
en vinkling til den aktuelle debat om
diskrimination og ligestilling af min-
dretallet i en tysk politisk hverdag.
Til åbningen bliver der velkomst ved
Sydslesvigsk Forenings generalsekre-
tær Jens A. Christiansen, en hilsen
ved formanden for Sydslesvigsk For-
enings Årsmødeudvalg Gitte Houga-
ard-Werner, selve åbningstalen ved
studieleder og lektor på Historiestu-
diet ved Syddansk Universitet Per
Grau Møller samt afsluttende musi-
kalsk underholdning af den sjove
slags ved det dansk/sydslesvigske
makkerpar »Hvordan(sk)?« bestående
af Sven-Ulf Jansen og Bjørn Egeskjold
samt to guitarer, to mikrofoner og
»en smule håndgemæng«.
Der serveres en forfriskning.
Af hensyn til den praktiske tilrette-
læggelse bedes om tilmelding senest
24. maj til SSFs foreningskonsulent
Tine Andresen: e-mail tine@syfo.de
hhv. tlf. +49 461 14408 150.

Dejlig tur ud i det blå
[KONTAKT] Sidst havde Harreslev
Kvindeforening inviteret sine ældre
medlemmer på årets tur ud i det blå.
Der blev startet fra skolen uden at
kende målet.
Chaufføren undgik behændigt at sva-
re på spørgsmål, og guiden, der love-
de bedring, fik hosteanfald hvergang
der truede et stednavn.
Turen gik mod sydvest. Solen skinne-
de. Landskabet var flot, græsset grønt
og bøgetræerne sprunget ud.
I Husum passerede vi alle de kendte
bygninger - Nissenhuset, finanskon-
toret, banegården, søfartsmuseet -
for at ende på Nordbanegården, den
sidste bygning fra Frederik den Sy-
vendes sydslesvigske jernbane. Vi fik
at vide, at vi skulle glemme alt om
solskin men indstille os på kulde og
sne, for vi skulle ind på julefestmuse-
et, der lå om to hjørner.
Bygningen er fra ca. 1900 rummen-

de en butik, et lager og flere stuer
med udstilling af juletræer, der viste
udviklingen i Tyskland men også i
Sydslesvig og Danmark.
Hold efter hold blev bedt ovenpå,
hvor de fik et interessant foredrag
om museet og juleskikkenes opståen
og udbredelse.
Der var et arbejdsbord fra et glaspu-
steri med forme til glaskugler, og der
var legetøj fra Erzgebirge.
I en montre lavede en fader ved en
drejebænk en ring, der skåret igen-
nem viste sig at være små køer, som
børnene så skulle skære fra og male,
så de siden kunne sælges i hele Tysk-
land.
I museets butik kunne man købe bø-
ger af Theordor Storm, modelark af
huse og sprællemænd, kogebøger
m.m.
Vel tilbage i bussen gik turen videre
nordpå ad B5 og så fremdeles i sik-

sak gennem landskabet, indtil delta-
gerne stod foran Jonnys Café i Nor-
sted, etableret på en nedlagt gård fra
Program Nord. Indenfor i kostalden
kunne man lige just endnu ane, hvad
lokalet engang har været brugt til.
Jonny bød velkommen, og kort efter
stod kaffen eller teen med og uden
"Riet“ på bordene, og lagkager var
der også en del forskellige at vælge
imellem.
Da deltagerne havde nydt et par "be-
gravelseskager“, optrådte Jonny og
damer med plattyske sange og
"Döntjes". Det blev et par herlige og
lystige timer, inden man indledte
hjemturen til Harreslev.
Chauffør, guide og arrangør fik et vel-
fortjent bifald fra yderst tilfredse del-
tagere.

AB

[KONTAKT] SSFs sekretariater hol-
der lukket det meste af formidda-

gen tirsdag den 31. maj p.g.a. et
ordinært medarbejdermøde. Om

eftermiddagener der atter regulær
medlems- og anden betjening.

Sekretariater formiddagslukkede

Ferniseres
til
årsmødet
[KONTAKT] Ungdomsforeningen
YDUN afholder for 2. gang malerkur-
sus i Skovlund. Sidste år afholdt
YDUN også malerkursus med stor
succes.
Børnene afsluttede sidste års maler-
kursus, hvor temaet var “Fantasi”,
med fernisering og udstilling på
Dansk Centralbibliotek i Flensborg.
Det samme gør sig gældende denne
gang, hvor temaet er “Danmark, dan-
ske symboler og mindretal”. Maler-
kurset ender denne gang ud i en ud-
stilling, der afholdes på Valsbølhus
under det kommende årsmøde. Kur-
set ledes af Karina Helledie Vand-
krog, og hun ser frem til endnu en-
gang at kunne præsentere børnenes
flotte og iderige malerier til fernise-
ringen til årsmødet.
12 børn i alderen 7-12 år har gjort sig
tanker om danske symboler og om
det at være en del af det danske min-
dretal, og de er naturligvis spændte
på at vise deres maleri til familie og
venner.

khv

Børnene gik til den med den fornødne alvor. (Fotos: privat)
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Koncert i Helligåndskirken

På landdagsbesøg
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Grenzkontrollen

Sønderbrarup

Drage

SSF/SdU

SSW: »Überdenken«
[KONTAKT] Geht es nach dem SSW,
dann soll der Landtag einmütig an die
dänische Regierung appellieren, ihren
Beschluss zur Einrichtung ständiger
Kontrollen an der deutsch-dänischen
Grenze zu überdenken.
„Alle Fraktionen sind sich darin einig,
dass neue Grenzkontrollen ein drastis-
cher Rückschritt wären. Deshalb muss
der Landtag ein eindeutiges Signal in
Richtung Kopenhagen senden“, fordert
die SSW-Fraktionsvorsitzende Anke
Spoorendonk, die einen entsprechen-
den Antrag für die kommende Parla-
mentstagung eingereicht hat.
„Eine permanente, technologisch
hochgerüstete Zollkontrolle an den
Grenzübergängen errichtet neue Bar-
rieren für den grenzüberschreitenden
Arbeitsmarkt, die Wirtschaft und das
kulturelle Zusammenwachsen der
deutsch-dänischen Grenzregion. Sie

wäre eine massive Behinderung für die
Menschen im Grenzland.
Wir müssen respektieren, dass eine au-
ßerordentlich breite politische
Mehrheit in Dänemark den Wunsch
hat, die Kriminalitätsbekämpfung um
die Grenze effektiver zu gestalten. Dies
könnte man aber ebenso gut und mit
weniger Schaden durch eine Verstär-
kung der bestehenden mobilen Kon-
trollen im Hinterland erreichen. Des-
halb muss Schleswig-Holstein dafür
werben, dass die dänische Regierung
ihre Entscheidung überdenkt.
Die schwarz-gelbe Landesregierung hat
durch ihre Rückwärtsrolle in der Min-
derheitenpolitik leider viel Goodwill in
Kopenhagen verspielt. Deshalb ist es
umso wichtiger, dass dieses Signal von
einem einmütigen Landtag ausgeht“,
sagt Anke Spoorendonk.

leb

Flensburg: »Bedauert«
[KONTAKT] Die Stadt Flensburg als
Oberzentrum ist seit Jahren zusammen
mit den Partnern auf deutscher und
dänischer Seite bemüht, die Koopera-
tion zum Wohle der Menschen in die-
ser Region weiter auszubauen.
"Eine Grenze ohne Schlagbäume und
Kontrollstellen hat rückblickend sicher
dazu beigetragen, dass die Grenze
ihren trennenden Charakter in der Re-
gion mehr und mehr verloren hat", be-
tont Flensburgs Zweiter Bürgermeister
Jochen Barckmann. "Deshalb bedauern

wir zwar die Entscheidung, die Kon-
trollen wieder aufleben zu lassen und
damit das Trennende einer Grenze
wieder deutlicher erkennbar werden
zu lassen, gehen aber davon aus, dass
die Art und Weise der Durchführung
dieser Kontrollen auf eine Weise orga-
nisiert werden wird, die den alltägli-
chen Pendelverkehr in der Region nur
marginal beeinträchtigt", so Barckmann
weiter.

TH

AA: »Aufklärung«
[KONTAKT] Außenministerin Lene Es-
persen seine Sorge darüber zum Ausd-
ruck gebracht, dass die Außenminister
Guido Westerwelle hat in einem Tele-
fonat mit der dänischen von Dänemark
angekündigten Grenzkontrollen die
Reisefreiheit in Europa beeinträchtigen
könnten. Westerwelle wies darauf hin,
dass die Reisefreiheit eines der wichtig-
sten Freiheitsrechte der 
Bürger Europas ist und unbedingt er-

halten bleiben müsse.
Außenministerin Espersen versicherte,
Dänemark wolle keine individuellen
Personenkontrollen vornehmen. We-
der der Geist noch der Wortlaut des
Vertrags von Schengen sei durch die
Planungen ihrer Regierung berührt. Sie
versprach, der Bundesregierung detail-
lierte Informationen zu den Plänen der
dänischen Regierung zu übermitteln.

IHK: »Gelassen«
[KONTAKT] Die Industrie- und Han-
delskammer Flensburg geht davon aus,
dass die von Dänemark geplante Wie-
dereinführung permanenter Grenzkon-
trollen keine negativen Auswirkungen
für die Unternehmen im deutsch-dä-
nischen Wirtschaftsraum haben wird.
„Die jetzt geplanten Kontrollen dürfen
nicht mit den Zuständen vor Inkrafttre-
ten des Schengen-Abkommens ver-
wechselt werden“, sagt dazu Dirk Ni-
colaisen, Leiter des Kompetenzzen-
trums für deutsch-dänische Zusam-
menarbeit der IHK Flensburg, „es wird
sich bei den Kontrollen aller Voraus-
sicht nach nur um Stichproben han-
deln. Die Reisefreiheit wird dadurch
nicht nachhaltig eingeschränkt".
Ebenso wie der Straßen- werde auch
der Eisenbahnverkehr reibungslos wei-
terlaufen. „Auch in den vergangenen
Jahren haben die dänischen Behörden
immer wieder Stichprobenkontrollen
durchgeführt", weiß Dirk Nicolaisen,
„in durchgehenden Reisezügen fahren
häufig Teams mit, und auch an den
Grenzübergängen sowie bei der
Fährentladung in Rødbyhavn kommt es
immer wieder vor, dass Beamte den

Verkehr beobachten und einzelne
Fahrzeuge kontrollieren. Behinderun-
gen gibt es dadurch nicht". Umsatzein-
bußen oder Nachteile für die zahlrei-
chen Grenzpendler seien nicht zu er-
warten. Voraussetzung sei allerdings,
dass der grenzüberschreitende Güter-
verkehr weiter ungehindert fließen
könne.
Ausdrücklich plädiert der Dänemarkex-
perte der IHK Flensburg für einen be-
sonnenen Umgang mit der neuen Si-
tuation: »Wir wissen um den Pragma-
tismus unserer Nachbarn", betont Ni-
colaisen, „diese Grundhaltung wird
sich, davon bin ich überzeugt, auch in
der jetzigen Situation einmal mehr be-
stätigen. Schließlich hat Dänemark ge-
nauso wie wir vitales Interesse an ei-
nem reibungslosen grenzüberschreiten-
den Verkehr".
Die von der IHK Flensburg gemeinsam
mit dänischen Partnern umgesetzten
Projekte etwa im Hochschulbereich
und bei den neuen Energien bleiben
von der geplanten Wiedereinführung
der Grenzkontrollen gänzlich unbe-
rührt.

vd

Årsmøde flyttet 1/2 time
[KONTAKT] Grundet tidspres fra orke-
strets side flyttes årsmødet i Sønderbra-
rup på den danske skole lørdag den
28. maj (fra kl. 14.30) til kl. 14.00.
Der indledes med velkomst ved SSF-di-
striktsformand Gudrun Schütt og kaffe-
buffet, taler ved SSW-landdagsmedlem
Anke Spoorendonk og folketingsmed-
lem Ellen Trane Nørby (V), hvorpå der
kl. 15 bliver en halv times motion,

nemlig optog gennem byen med Glad-
saxe FDF i spidsen, hvorefter man ved
16.30-tiden vender tilbage til skolen
for at lytte til, hvad Grænseforeningens
2. næstformand Jørgen Bruun Christen-
sen har på hjerte. Her underholder og-
så skolens elever.
Der rundes af med fællesspisning -
grillmad og salat - ved 18-tiden.

Mød Danmarks ældste kor
[KONTAKT] Der indbydes til koncert i
Helligåndskirken i Flensborg søndag
den 22. maj kl. 15 med Ydunkoret, et
af Danmarks ældste kor, grundlagt
1857.
Ydunkoret startede som mandskor, og
kvinderne kom først til i 1963. Siden
har koret udviklet sig til et moderne
kor, der bl.a. er kendt for sine festlige
og varierede koncerter.
Koret har naturligvis haft en del diri-
genter igennem de mange år, bl.a.
komponisten C.F.E. Horneman. 
I dag ledes koret af komponisten og
koncertpianisten Marco Lorenzo, der
siden 2006 har først koret til den fine
standard, det har.
Ydunkoret består af 35 sangere, og

dets repertoire spænder vidt; men i
forbindelse med dets koncert i Flens-

borg, bliver der især lagt vægt på det
danske.

Ydunkoret - i Flensborg på søndag.

Plads til flere deltagere
[KONTAKT] Harreslev SSW-distrikt har
enkelte ledige pladser i bussen til en
tur til landdagen i Kiel onsdag den 25.
maj med afgang fra skolen kl. 14. Også
medlemmer fra andre distrikter m.m.
er velkomne.
I Kiel venter en introduktion i land-
dagsarbejdet, overværelse af en del af

landdagsdebatten, en halv times sam-
tale med landdagsmedlemmer samt et
afsluttende besøg hos SSWs landdags-
gruppe med en bid brød.
Deltagelse koster kun 5 euro. Omgåen-
de tilmelding til Heiner Hagenau på
0461 74677 eller
heiner.hagenau@ssw.de er påkrævet.

ÅRSMØDE-MORGENMAD
Søndag den 29. maj kl. 8.30 inviterer
Harreslev SSF-distrikt til årsmøde-mor-
genmad på Harreslev Danske Skole,
blå sal.
Der indledes med flaghejsning. FDF-
orkestret spiller.
Pris: 3 euro for voksne / gratis for børn.

Cykeltur for store og små
[KONTAKT] Lørdag sidst samledes 22
personer fra 4 år og til pensionistalde-
ren i det skønneste solskinvejr for sam-
men at tage på Drage SSFs årlige cykel-
tur ud i det grønne.
Deres "anfører" Frederik måtte de und-
være i år p.g.a. konfirmation i Dan-
mark, men så trådte afløseren Christian
til.
To af cykelrytterne var kommet cyklen-
de fra Frederiksstad til Drage, så de
med deres ekstra 6 km havde allerede
fået varmen.
Gruppefoto blev taget; alle mand op
på cyklen, og så gik det ellers afsted.
Det gik fint derud´a med snak og ny-
dende naturen, men så kom grusvejen
- og den gjorde det surt for den mind-
ste deltager, Mia på 4 år. Hun måtte gi-
ve op efter ihærdige forsøg med cyk-
ling uden støttehjul. Ved grusvejens en-
de fik Mia en plads i fætter Leons cy-
kelanhænger.
Første stop på legepladsen ved Sønder-
stabel/ Süderstapel, enkelte af børnene
fik dyppet fødderne i det kolde vand,
slikskålen gik rundt, og drikkelse blev

indtaget. Så var vi klar igen til næste
etape, dog skulle der skiftes cykelfører
på anhængeren med Mia og fætter Le-
on; den nye "hest" var Gert, som jo og-
så er Opa, og han klarede opgaven til
UG.
Stille og rolig gik det hjemad på super
cykelstier, forbi oldemors hus, og så
kunne vi næsten dufte grillen ved Dra-
ge Forsamlingshus. Jens og Jens havde

gjort klar til deltagerne; pølser og kote-
letter blev grillet i en fart, dertil blev
der serveret skønne salater.
De 22 spiste udenfor i det stadig skøn-
ne solskinsvejr, fuldt fortjent efter 13
km i benene.
Tak til alle for deltagelse; arrangøren
håber på lige så god deltagelse næste
år, evt. samme rute.

Ref. Jette

•
Billetter: www.billetten.dk • www.eventim.de
Billetter for medlemmer, studerende, elever og bistandsmodtagere fås i dit  
SSF-sekretariat og i Aktivitetshuset.

Så er vi klar! Cykelglade stiller op til gruppefoto. (Foto: privat)
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Udstilling Aabenraa

I Calvins fodspor

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

SdU

Nordisk Ungdomsuge
på Ålandsøerne
[KONTAKT] Er du mellem 15 og 25
år? Så tilmeld dig til den spændende
Nordiske Ungdomsuge 31. juli – 7.
august, som starter i Stockholm og
fortsætter på Ålandsøerne.
Her kan du få venskaber for livet og
være med til at knytte et nordisk net-
værk.
Ugen indeholder forskellige works-
hops og spændende naturoplevelser.

Læs mere på www.fsu.fi under ”Nor-
disk ungdomsvecka”.
Der er begrænset deltagerantal, og
din pris er 250 euro alt inklusive.
Tilmeldingen sendes til SdU, Nørre-
gade/ Norderstr. 76, 24939 Flens-
borg, katja@sdu.de.
SdU skal have din bindende tilmel-
ding senest den 25. maj.

Glade unge fra alle de nordiske lande på en tidligere Nordisk Ungdomsuge. 
(Foto: SdU)

Sommerlejr
for 11-13-årige
[KONTAKT] Gå ikke glip af årets seje-
ste lejr.
Hvis du er 11-13 år gammel og har
lyst til at afprøve dine egne grænser
på mange forskellige aktiviteter, så
skynd dig at tilmelde dig til SdUs
sommerlejr på Christianslyst, Sønder-
brarup, 4.-8. juli.
Pris: 95 euro, søskenderabat 30 eu-
ro. Tilskud til Hartz IV-modtagere.

Din tilmelding skal sendes til SdU,
Nørregade/ Norderstr. 76, 24939
Flensborg, aldeles omgående, fordi
tilmeldingsfristen egentlig er udløbet.
Når du er blevet optaget på lejren,
får du en bekræftelse og yderligere
oplysninger samt en regning.
Kontaktpersoner: Tinne Virgils, 
tlf. 0178-4507404, René Lange, 
tlf. 0178-4507403.

Fed weekend
for de 13-18-årige
[KONTAKT] SdU inviterer de unge
mellem 13 og 18 år til den fedeste
weekend i Sydslesvig, nemlig Ung-
domscampen 2011 den 1.-4. juni på
Christianslyst ved Sønderbrarup.
Sammen med andre unge vil du her
kunne få en på opleveren, som du
sent vil glemme. Aktiviteter, hygge og
samvær er nøgleordene for denne
ungdomscamp - og det hele for kun
50 euro, men der er mere i godtepo-
sen:
Zumba - det nyeste fitness trend.
Genbrug - fra affald til moderne ac-
cessoires. High intensy sports. Rock
and roll. Videoclip dancing. Smedje.
Mountainbiking. Design din egen t-
shirt. Wing tsun - kampkunst og selv-
forsvar. Lav din egen film.

Derudover tager deltagerne også på
udflugt, hvor der venter en masse
sjov og nogle fantastiske naturople-
velser. De padler ned ad Trenen fra
Tydal til Hünning. En hyggelig dags-
tur, hvor de stille og roligt kan glide
gennem vandet, kommer tæt på bå-
de dyr og planter og også har mulig-
hed for at få fart på kanoen der, hvor
Trenen er bredest.
Tilmelding sendes til SdUs sekretariat
hurtigst muligt dog senest den 23.
maj.
Weekenden er absolut alkohol-, ni-
kotin- og stoffri.
Kontakt: Børne- og ungdomskonsu-
lent Rene Lange på 0461-5053954 /
mobil 0178 450 7403.

Ungdomscamp-teamet 2010.

Böhrnsen,
Bøhrnsen
og
Bøhrnsen
[KONTAKT] Banegården Åbenrå præ-
senterer fra 20. maj og frem til 19. ju-
ni, tirsdag-søndag 11-17, sammen
med Grænseforeningen Åbenrå
kunstudstillingen »BÖHRNSEN-
BØHRNSEN-BØHRNSEN« med fer-
nisering fredag den 20. maj. kl. 11.
Viggo Böhrnsen-Jensen (Flensborg),
Gunnar Bøhrnsen-Jensen (Sønder-
borg) og Rasmus Bøhrnsen Okholm
(Århus) udstiller maleri, grafik, skulp-
tur, keramik og fotografi. Udstillingen
rummer en række temaer som f.eks.
"Erindring".

Sydslesvigere på langtur

Viggo Böhrnsen-Jensen.

[KONTAKT] I det tidlige efterår 2010
tilbød Menighedernes Børne- og
Ungdoms-konsulent Thomas Houge-
sen et weekend-kursus om reforma-
toren Johannes Calvin på Teologisk
Pædagogisk Center i Løgumkloster
med efterfølgende studietur dette
forår. Den ni dage lange bustur til
nogle af åstedene i Holland, Frankrig
og Schweiz med 30 overvejende syd-
slesvigske deltagere og med tidligere
rektor for præstehøjskolen Niels
Thomsen som en kompetent guide,
der gavmildt delte ud af sin store vi-
den, fandt sted umiddelbart efter på-
ske.
Første stop på turen var Amsterdam,
hvor der ud over et besøg på van
Gogh-museet blev lejlighed til den
første sammenligning mellem en æl-
dre kirke bygget før reformationen,
men nu tilpasset de reformertes krav,
og en nyere kirke direkte bygget og
indrettet efter reformationens fore-
skrifter. To dage senere kunne delta-
gerne foretage samme sammenlig-
ning i Strasbourg.
På vej til deltagernes hovedopholds-
sted i Bossey blev der tid til et par
mindre omveje til to andre højde-
punkter, nemlig Marc Chagalls fanta-
stiske vinduesmalerier i domkirken i
Metz og museet i Colmar med
Matthias Grünewalds Isenheim alter.
Bossey er et lille schweizisk slot en
snes kilometer syd for Geneve, som
Kirkernes økumeniske Råd erhverve-
de efter anden verdenskrig, renover-
ede og udbyggede til studiecenter.
Herfra tog turens deltagere ind til to
interessante og fuldt besatte dage i
Geneve. Første dag til en lang række
foredrag om de reformerte kirkers
økumeniske arbejde og samarbejdet

med en katolske kirke samt en fyldig
orientering om den danske FN-mis-
sions arbejde i de mange internatio-
nale organisationer, der har hoved-
kvarterer i byen.
Næste formiddag bød på en guidet
byrundtur til reformationens arne- og
mindesteder og eftermiddagen på en
grundig rundvisning i det store FN
kompleks.
Den egentlige studietur sluttede i Zü-
rich, hvor deltagerne vandrede i end-
nu en reformators, Ulrich Zwinglis,

fodspor, men hjemad blev der over-
nattet i Rothenburg ob der Tauber
med god tid til at udforske den idylli-
ske gamle by, ligesom der også blev
tid til at køre forbi Rhinens vandfald
ved Schaffhausen. 
Interesserede kan læse en fyldigere
beretning fra turen på vor sydslesvig-
ske kirkes hjemmeside www.dks.fol-
kekirken.dk, hvor de skal klikke på
”Set & Sket” og derefter på ”Europa-
tur i Calvins fodspor”.

-ik

Isenheim altret på 
museet i Colmar. 

(Foto:  
Erik Johansen)

Gunnar Bøhrnsen-Jensen.

Rasmus Bøhrnsen Okholm.
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Jon Hardon Hansen, Vesterland, Victor Madsen Greve, Frederiksstad, og Jacob Ørsted, Flensborg.

[KIRKESIDEN - FLUESMÆKKEREN]
Tidligt mandag morgen kl. 5.45 den
2. maj 2011 blev jeg vækket, da en
af mine venner sendte mig en sms
besked med ordene: ”Osama bin La-
den er dræbt af amerikanske special-
styrker, tænd for fjernsynet”. Siden
tvillingetårnenes fald i New York
2001 har Osama bin Laden været
den mest eftersøgte person i hele
verden. Osama var skyld i tusindvis
af uskyldige menneskers død i kraft
af sine terrorhandlinger som leder af
den berygtede terrorgruppe Al-Qae-
da. Hans død har medført jubelsce-
ner i USA og den vestlige verden.
Spørgsmålet er så: Må man juble
over et andet menneskes død og er
det etisk forsvarligt? Nogle mener ja,
andre nej. Såvel politikere som præ-

ster har offentligt udtalt sig forståen-
de overfor jubelscenerne og andre er
til gengæld chokeret og henviser til
Jesu Bjergprædikens tale om, at ven-
de den anden kind til. Og at man
kristeligt set ikke må eller kan glæde
sig over et andet menneskes død. 
Der skal ikke herske tvivl om, at det
politisk korrekte og mest demokrati-
ske ville have været at stille Osama
for en international domstol på lige
fod med andre krigs- og terrorforbry-
delser. At nogle amerikanere jublede
over Osamas død, kan jeg imidlertid
godt forstå, når man betænker, at de
sikkert har mistet familiemedlemmer
i forbindelse med anslaget på de to
tårne. Jeg vælger at tolke deres jubel
som en lettelse over, at Osama ikke
kan udføre flere onde terrorgernin-

ger. Men, jeg husker også tydeligt
glade dansende afghanere efter an-
slaget mod de to tårne den 11. sep-
tember 2001. Det var ærekrænken-
de og modbydeligt at se i fjernsynet.
Vold avler vold lyder et ordsprog, og
det er desværre rigtigt. Men i nogle
tilfælde er det den eneste udvej. La-
der man de mennesker, der udover
vold mod sin næste, være, lader man
dem slå ihjel uden at gribe fysisk ind,
vender man den anden kind til, kan
det også medføre, at volden eskale-
rer. Hvis en voldsmand forgriber sig
på dit barn, er det sandelig ikke sær-
ligt kristent at vende den anden kind
til. Man stopper ham!
Millioner af jøder vendte den anden
kind til, verden vendte den anden
kind til. Indtil verden endelig opda-

gede og indså, at der måtte handling
til og dermed voldshandlinger til, for
at få stoppet nazismens galskab.
Når der ingen anden udvej er, når
ordet ikke vil høres, når den barm-
hjertige gerning ikke modtages, når
der ingen anden udvej er, end at øve
vold mod ondskaben, så er det en
pligt, et ansvar og en menneskelig
fordring at handle, koste hvad det vil. 
Det er altid nemt at sidde hjemme
bag skrivebordet i den smukke præ-
stegård, mens konen bager boller og
ens børn løber rundt i sommerhaven,
og nedfælde de ”rigtige meninger”
om, at vi skal vende den anden kind
til. Men det er at løbe fra sit ansvar,
sin pligt og fordring som et kristent
menneske. For mens du sidder i dit
Babelstårn og forkynder ”de rigtige

meninger”, kæmper unge mænd og
kvinder for fred, frihed, demokrati og
ytringsfrihed, og i sidste ende for at
dine børn kan løbe frit rundt i din
have, udenfor farer, som lurer lige
om hjørnet i verdens brændpunkter.
Farer, som kun bliver holdt i kort
snor, fordi andre mennesker vælger
at drage ud fra deres trygge andedam
og kæmpe for frihed og demokrati
mod terroren.
Jeg jubler ikke, men jeg er lettet, og
lettet over, at der findes mennesker,
som ikke vender den anden kind til
mod terroren.

Victor Greve,
Frederiksstad

At vende den anden kind til - At juble over et menneskes død

Efter Kirkedagen
[KIRKESIDEN] Hvad bør Dansk Kirke
i Sydslesvigs Kirkedag egentlig rum-
me? En festdag med festlig gudstjene-
ste? En mødedag, hvor menigheder-
ne har lejlighed til at drøfte fælles
emner? En generalforsamling? Et års-
møde med venner og samarbejds-
partnere, hilsner og et fælles måltid?
Jo, kirken er rummelig, så rummelig i
dette tilfælde, at man er ved at miste
overblikket, og at væsentlige dele ik-
ke synes at få den rette opmærksom-
hed.
Giv os en kirkedag, hvor troen og
menighedernes fællesskab står i cen-
trum. Lad os fejre en festgudstjene-
ste, der sprudlende og farverig un-
derstreger vores forskelligheder. Lad
den være inspirerende og åben for
alle tilsluttede menigheders medlem-
mer.
Her skal der være en ordentlig plat-
form for det kirkelige ungdomsarbej-
de, så de kan vise, hvad de arbejder
med. Åben café med alle ideer til
ældremøder, højskoleeftermiddage
og bibellæsningskredse. Hvem for-
tæller os, hvordan deres fyraftens-
gudstjeneste modtages? Hvordan
skaffer vi penge til en ny kirkeklokke?
Hvordan møder vi nye medlemmer?
Hvordan fastholder vi konfirmander-
ne? 
Der er mange emner, der er for vigti-
ge til, at det kun er menighedsrådet,
der taler sammen om det.
Giv os en generalforsamling, hvor vi
kan sætte emner til debat og arbejde
for en demokratisk fornyelse. Skal
præsterne fortsat have stemmeret i
DKS? Skal vi have sat kontingentet
op? Er den regionale struktur for
gammeldags, og bør der ikke være
direkte valg til Kirkerådet? Hvordan
takle de udfordringer, som tjeneste-
boligerne stiller? Skal vi handle eller
bare reagere? Er vores "e.V." fremad-
rettet, eller følger vi bare tre skridt
bagefter?

BRUG FOR TO
Vi har brug for to adskilte arrange-
menter for at give plads til de ting,
der hører sammen.
Jeg har ikke hørt nogen sige, at man
sidder godt i Gottorp slotskirke, i
hvert fald ikke på kirkebænkene. Det
er da en skam, at det er samtaleem-
ne i stedet for prædiken, kirkekunst

eller nye salmer.
Det er jo ikke sådan, at slotskirken er
det eneste sted i Sydslesvig, der er
stort nok til at huse en festgudstjene-
ste. Måske ville vi have godt af at
bruge forskellige steder til en folkelig
Kirkedag. Det ville give flere en ople-
velse af et stort fællesskab. 
Det er ikke et spørgsmål om at æn-
dre eller afskaffe Christianslyst-mødet
eller Kirkehøjskolen men om at give
menighederne en bredere og mere
demokratisk platform. Vi kan ikke
forvente en positiv udvikling af vor
kirke, hvis vi fortsætter med at bruge
gamle strategier. Vil man forandring,
og det er vel nødvendigt, når man
kigger på medlemstallet, så må man
også ville ændre noget.
Vi skal kunne tilbyde andre steder og
former for samvær, hvis vi skal kunne
give et moderne bud på, hvad tro og
fællesskab er. Kirkerne er åbne, men
kommer folk en ganske almindelig
søndag? Har vi forstået deres behov
og forventninger?

NYE VEJE
En bredere opbakning af kirken i
mindretallet kan ikke opnås ved at
fortsætte, som vi plejer. Der kan kun
opstå en virkelig demokratisk fornyel-
se, hvis vi i fællesskab drøfter fremti-
den.
Derfor skal Kirkedagen ændres til to
arrangementer, en generalforsamling,
der er en demokratisk forening vær-
dig, og en Kirkedag, der åbner døre-
ne for alle medlemmer til fest og fæl-
lesskab.

Torsten Wullf,
Sønderbrarup

Fra Kirkedagen på Gottorp-Skolen.

Hvorfor ikke en
salmemelodi-kanon?
[KIRKESIDEN] De fleste, der af og til
kommer til en almindelig søndags-
gudstjeneste, vil have oplevet ”sal-
meskuffelsen”, nemlig at man ikke
kendte en eller flere af salmerne; el-
ler rettere sagt: at man ikke kendte
salmemelodierne.
For det forholder sig jo nemlig sådan,
at man kan synge en hvilken som
helst sang eller salme, hvis bare man
kender melodien. Som præst oplever
man sommetider, at kirkegængere
beklager sig over, at der var salmer
på nummertavlen, som de ikke
kendte; det dækker altid over, at me-
lodierne var fremmede for dem. 
Det kan også være, at de har det
som den konfirmand, der engang
spurgte: ”Hvorfor har alle salmerne
den samme melodi?” Sådan var hans
oplevelse af gudstjenestens traditio-
nelle salmemelodier, at de på grund
af det fælles - for ham ukendte - to-
nesprog lød helt ens.
Det er vel det samme, en del af den
ældre generation kan finde på at sige

om ungdommens musik, så lad os
som udgangspunkt slå fast, at det er
umuligt ved en enkelt gudstjeneste at
gøre alle tilpas – og at jo oftere man
kommer til gudstjeneste, jo flere sal-
memelodier vil man få lært i tidens
løb, så salmeskuffelsen vil indfinde
sig sjældnere og sjældnere.

EN SALMEKANON
I de kanonglade dage for 5-6 år si-
den, hvor den danske kulturkanon
blev introduceret som noget, alle
danskere skulle have kendskab til,
fremlagde provst og professor i hym-
nologi (læren om salmer) Peter Bals-
lev-Clausen en salmekanon med 65
salmer, som han mente skulle være
mere eller mindre forpligtende for
undervisning i skole og kirke. 65 sal-
mer foreslog han, de allerfleste store

og prægtige salmer, men langt over
halvdelen er bundet til højtiderne,
årstiderne, dåb og morgen og aften.
Det er uden tvivl salmer, som man
bør kende, fordi de har gode tekster
og gode melodier, men hvis man
med listen i hånden vil opdrage til
kirkegang, er der ikke megen hjælp
at hente. Listen kan ses under:
www.kristendomsundervisning.dk/et
k/teoldata/katek/KAT50.HTM .
Næsten alle salmer på listen har egne
melodier, nogle endda to, i alt 87
forskellige til de 65 salmer. På almin-
delige søndage vil en kirkegænger ik-
ke træffe på mere end måske 20 af
disse salmer og deres melodier, så
man må konkludere, at salmerne på
listen i højere grad er udvalgt efter
æstetiske hensyn end efter praktiske
overvejelser.

15 SALMEMELODIER
Hvis man havde lagt et brugbarheds-
kriterium til grund, burde udvalget
have set anderledes ud. Det forhol-

der sig nemlig sådan, at over 150 af
den danske salmebogs salmer kan
synges på ret få melodier, nemlig 15.
Det er salmer, der i mange tilfælde
ikke har en melodi, der er skrevet til
netop den salme, men har et verse-
mål, som de har fælles med andre
salmer.
Altså at antallet af verselinjer og for-
delingen af trykstærke og tryksvage
stavelser er de samme. Hvis man
derfor vil indøve nogle salmemelodi-
er, der kan bruges i praksis, er det
her, man skal tage fat. Hvis alle lærte
disse 15 melodier, ville der ved de
fleste søndagsgudstjenester være én
eller flere salmer, man kendte, også
selvom man sjældent sætter sine ben
i kirken. Ganske vist er en del af dis-
se salmer ikke betydelig poesi, men
det skal jo heller ikke alle salmer i en

gudstjeneste nødvendigvis være. 
De 15 salmemelodier er følgende:
Befal du dine veje; Et trofast hjerte,
Herre min; Fryd dig, du Kristi brud;
Guds godhed vil vi prise; Guds søn
kom ned fra Himmerig; Helligånd, de
frommes glæde; Herre, jeg har hand-
let ilde; Hvad kan os komme til for
nød; Jeg ved et evigt Himmerig; Jeg
ved, på hvem jeg bygger; Jeg vil din
pris udsjunge; Jesus, dine dybe vun-
der; Nu velan, vær frisk til mode; O,
store Gud, din kærlighed og Vor Her-
res Jesu mindefest.

EN SALME – FLERE MELODIER
Nu kan man indvende, at det er lut-
ter gamle melodier, som for konfir-
mander måske hører hjemme i den
kategori, der lyder som én eneste.
Men det er ikke forbudt at eksperi-
mentere. De melodier, der angives
ved salmerne i salmebogen, er kun
en vejledning; faktisk kan der til nog-
le salmer være andre muligheder,
som, hvis man vælger dem, kan gøre
en salmetekst anderledes og ny.
I et nyt hefte fra Haderslev Stift om
”Den gode dåbssamtale” gør forfat-
terne fx opmærksom på, at Grund-
tvigs to dåbssalmer ”Gudshusets dør
er i vor dåb” og ”Af diendes og spæ-
des mund” kan få ny aktualitet ved at
blive sunget på Hans Holms melodi
til ”Spænd over os dit himmelsejl” fra
1988. Man kunne også prøve at syn-
ge Jørgen Kristensens salme ”Vintræ
og grene og frugt hører sammen” på
melodien til ”Lovsynger Herren”,
som han havde i tankerne, da han
skrev salmen.

AT LÆRE DE 15 SALMEMELODIER
Melodivalget til salmer er et utroligt
følelsesladet emne, som har ophidset
generationer af kirkegængere, præ-
ster og organister, og stadig gør det,
fordi musik rammer vores følelser
mere umiddelbart end en tekst. Vi
mennesker er i stand til at lære og
huske et næsten ubegrænset antal
melodier, men der er nok ingen tvivl
om, at vi hurtigst lærer dem, der fan-
ger os og har et tonesprog, vi er for-
trolige med.
Tænk bare på salmen ”Uberørt af by-
ens travlhed”, der har salmebogens
længste strofer, men en melodi, som
de fleste kan synge med på i fjerde
og sidste vers, fordi den ligner meget
af den musik, der omgiver os. Tidli-
gere generationer har opfattet de 15
mest brugte melodier på samme må-
de; de var en del af en tradition, de
kendte, og den lever stadig i vores
kirkesang. Derfor kan der være en
pointe i at lære de 15 melodier, så vi
kan nikke genkendende til en salme
eller to, hvis vi vover os til gudstjene-
ste.

Pastor Ea Dal,
Sct. Hans Flensborg


