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UGENs OVERSKRIFTER

Ledige pladser
[KONTAKT] Der er ledige pladser på SSF Flensborg
Bys kombinerede tog- og skibstur 2. september.
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Læs mere på KONTAKT side 2
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Jazz 2x
[KONTAKT] Six City Stompers (foto) lægger op til
jazz på Flensborghus og Willys Kaffeklub giver den
hele armen i Egernførde.

Læs mere på KONTAKT side 2+3

Pilgriumsfærd

SSF PÅ FACEBOOK

Klik og vind
[KONTAKT] SSFs nyoprettede facebook-aktivitet støttes naturligvis også
af SSFs medlemsblad KONTAKT. I
torsdags opfordrede SSF således folk
til at »synes godt om« foreningens facebook-side
http://www.facebook.com/sydslesvigsk.forening - og nu kommer prikken over iet:
Når SSF inden 1. september op på
200 »synes godt om«-tilkendegivelser
af foreningens facebook-side, udlodder SSF et gratis »frit-valg-abo 5+«
blandt dem, der har »klikket«.
Gevinsten inkluderer 5 gratis forestillinger, der frit kan vælges fra arrangementerne i SSFs teater- og koncertbrochure 2012/2013. Hvis der er interesse for at besøge arrangementer
udover de 5 gratis forestillinger, kan

billetter købes til den reducerede
abopris.
Tilbuddet er blevet præsenteret på
facebook og har allerede givet pote,
oplyser SSFs foreningskonsulent Tine
Andresen, der er SSFs ancorwoman
på facebook, men ad denne vej henvender SSF sig nu også til alle de
medlemmer, der kun ind imellem er
på facebook.

Med en smartphone kan
man komme på siden via
hosstående QR-kode.

[KONTAKT] Ni kvinder og en præst var på pilgrimsfærd og skriver om den på Kirkesiden.

Læs mere på KONTAKT side 4

Kortroman
[KONTAKT] Annegret Friedrichsen, Skovlund/ Valby, debuterer med kortromanen for voksne »Porcelænskvinden« og kommer til Sydslesvig med den senere på året.

Læs mere på KONTAKT side 5

Sydslesvigsk Forening

Velkommen
til!

[KONTAKT] En ny foreningssæson er i gang i det danske mindretal i Sydslesvig.
Med en ny landsregering i Kiel
med - for første gang i historien
- en dansk SSW-minister er ligestillingen af de danske skoler
ved at være genindført fra og
med næste år.
Kampen for ligestillingen og
protesterne imod den tidligere
landsregerings manglende mindretalspolitiske indsigt har i de
seneste to år tappet meget af
det danske mindretals energi.
Nu kan kræfterne bruges på
andet.
Mindretalspolitisk er der noget
at bidrage med fra det danske
mindretals side.
Den danske Europaminister
inddrager gerne grænselandets
nationale mindretal i konkrete
projekter, f.eks. målrettet på
Vestbalkan, og kontakterne til
det politiske Berlin og EU skal
plejes - med og uden Mindretalsrådet i Tyskland.
DialogForumNorden vil med
den nye mindretalskommitterede i Kiel også genoptage sin
kreative vinkling af mindretalsog grænselandspolitiske aktiviteter. Og det løbende kontaktarbejde på Christiansborg skal
holdes vedlige.

Kulturpolitisk er SSF også i en
god gænge: Teaterseminaret i
Flensborg senere på året er ved
at være på plads. Da mødes
teaterudbydere og -købere i
Flensborg for at strikke den
kommende teatersæson i hele
Danmark inkl. Sydslesvig sammen, og det bliver en enestående chance for det danske mindretal at profilere sig selv.
Vor teater- og koncertsæson
2012-13 byder på et kvalitativt
flot og alsidigt program, hvilket
teater-/koncertbrochuren og
vor hjemmeside ved mere om.
Organisationernes landsmøder/generalforsamlinger forestår. Dér vil der aflægges beretninger om året, der svandt,
kommende projekter skitseres
og mulige skift i landsstyrelser
m.m. indledt.
Budgetter skal lægges og afstemmes med hinanden.
Og endelig skal der gang i foreningsudviklingen i SSF, samarbejdet på tværs af distrikter og
amter intensiveres og fornyelser
tilstræbes, hvor dette ønskes og
er nødvendig.
Velkommen til den nye foreningssæson, og god arbejdslyst!
SYDSLESVIGSK FORENING

Fra SSFs facebook side
for nogle dage siden.

SPIL DANSK DAGEN

Sydslesvig - en dansk kommune
[KONTAKT] Siden 2001 har Spil
Dansk Dagen udviklet sig til Danmarks største musikbegivenhed.
Altid den sidste torsdag i oktober hylder musik- og kulturinstitutioner med
over 1.000 arrangementer dansk
produceret musik og sætter dermed
fokus på landets musikliv.
Med det aktuel store interesse for
dansk musik, forventes årets Spil
Dansk Dag den 25. oktober at blive
til en kæmpe succes.
Sydslesvig er for anden gang i træk
blevet anerkendt som dansk kommu-

ne til Spil Dansk Dagen. Dermed har
de sydslesvigske institutioner tilgang
til Spil Dansk Kommunepakken, der
indeholder koncerter, støttemidler,
konkurrencer og inspiration.

FORSALG FRA I DAG

100% fest 2. oktober
[KONTAKT] Den sidste skoledag
inden efterårsferien - tirsdag, den
2. oktober - inviterer projektgruppen »Spillestedet« alle mindretalsmedlemmer til en 100%-kampagne-after-show-party i Flensborg.
Aftenens program starter kl. 19
med fælles middag på Flensborghus. Der er partymad på menuen
med chili con og sin carne, brød
og salat. Her vil der også være hygge og samvær, før festen fortsætter
med 70er og 80er discomusik med
de to DJs Sonic Atomic og Sven
Franzisko samt musikalsk liveindslag ved »Leon & Leon« i Volksbad
kl. 20.30 (dørene åbner kl. 20).
Forsalget starter i dag, torsdag den
16. august, og der er mulighed for
enten at købe en kombibillet til
mad og disco til 18 euro (+ 2,80
euro forsalgsgebyr) eller en enkeltbillet til discoaftenen for 5 euro (+
1 euro forsalgsgebyr).
Og som noget helt særligt er der
tilbud om 100% rabat på selve discoentreen: Alle, der møder ved
aftenkassen i Volksbad i 100%kampagne-outfit og kan fremvise

en forsalgsbillet, får refunderet 5
euro.
Der ser ud til at blive rift om pladserne, da der kun er plads til 160
deltagere til spisningen og antallet
af discobilletter også vil være begrænset. Reservering og forsalg kører efter først-til-mølle-princip via
onlinesalg på
http://volxbad.de/index.php/tickets.html
Har du brug for hjælp til at
booke og printe billetterne, er
du velkommen til at kigge ind i
Aktivitetshuset i Flensborg, Nørregade/ Norderstr. 49 og indhente teknisk assistance. Aktivitetshuset er kooperationspartner til festen og står for aftenens
visuelle design.
Arrangementet støttes af Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger og Sydslesvigsk Forening.
Kontakt: spillestedet@headology.de

Desuden kan Sydslesvig markere sig i
hele Danmark som aktør i det danske kulturliv.
Spil Dansk Dagen er et tilbud til alle
lokale foreninger, institutioner og
grupper om at fylde dagen med
dansk musik.
En styregruppe bestående af repræsentanter fra SSF, SdU, DSfS, DCB,
Aktivitetshuset og Kulturbüro Flensburg udarbejder desuden et musikprogram til Spil Dansk Dagen med
koncerter, konkurrencer og oplæg.
Mere på www.syfo.de/spildansk
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akTI

EGERNFØRdE OG wILLYS kaFFEkLuB

Læg dine kassettebånd
og LPer på CD
[KONTAKT] Aktivitetshuset tilbyder
introduktion i, hvordan man på en
nem måde kan overspille sine kassettebånd og LPer til CD. Nu kan man
overspille sine plader direkte på CD

uden at skulle bruge en computer og
endda forbedre kvaliteten: Tirsdag,
21. august, kl. 18-19.30 med Søren
Timm.

HELLIGÅNdSkIRkENS kOR

En efterlysning
[KONTAKT] Helligåndskirkens Kor i
Flensborg efterlyser sangere, der vil
være med på noderne og byder alle
interesserede velkommen.
Efter sommerpausen har Helligåndskirkens Kor genoptaget korprøverne
i menighedslokalerne på Stuhrsallé
17 i Flensborg. Koret holder prøve

hver mandag kl. 19.30.
Der arbejdes for tiden hen imod en
30-års jubilæumskoncert i december.
Nodekendskab er en fordel, men på
ingen måde et krav.
Henvendelser til Jöran Katz,
tlf. 04884/ 909044 hhv. joerankatz@web.de

»Langt ude i skoven«
[KONTAKT] Mandag den 20. august
kl. 20 inviterer SSF til koncert »Langt
ude i skoven« med Willys Kaffeklub i
Jes Kruse-Skolen i Egernførde.
Alle danske skoleelever tilbydes adgang for kun 7 euro, altså halv pris.
Siden 1990 begejstrer kaffeklubben
sit publikum med deres shows.
Men hvordan er den egentlig blevet
til? Cedde skulle bruge lidt let underholdning til et enkebal på forsamlingshuset i Husumkrat, som han er
en hård, men retfærdig bestyrer af.
Han ringede fluks til Bødiker, som for
år tilbage havde spillet vaskebræt i et
tyrolerorkester. Han sad midt i nogle
tyske verber, men var straks med på
idéen.
Cedde ringede videre til Lille Sørensen, som lige havde sat sig til det store sønderjyske kagebord.
Han lovede dog at komme, så snart
han havde spist færdig og drukket sin
kaffe.
Til sidst gik Cedde op og bankede på
Andersens dør. Han skulle bruge en
guitarist, og selv om Andersen kun
kunne tre akkorder, så fyldte det jo
altid i lydbilledet. Andersen sagde
straks ja i erkendelse af, at han nok
havde større chancer hos kvinderne,
hvis han stod på scenen.
Således var der lagt op til kaffeklubbens faste koncept gennem alle årene: Konflikten mellem ’æ køfenhav-

ne’ (Andersen) og de tre jyder.
Trods de fire medlemmers uhørte
forskelligheder og trælse udseende
blev enkeballet en succes.

Willys Kaffeklub blev en realitet og er
et populært band ikke kun i Egernførde.
www.willyskaffeklub.dk

Willys Kaffeklub
- på mandag i Egernførde.
Helligåndskirkens Kor efterlysere sangere. (Foto: privat)

muNkBRaRup SSF

En aflysning

[KONTAKT] Turen til Randers Regnskov den 24. august med SSF Munkbrarup er aflyst.

uGEN
dER kOmmER
17.
Lyksborg UF: Fredagsklub på skolen kl. 18.30
18.
SSF-distrikt Hanved-Langbjerg: Se solopgangen ved Falshøft, fra Hanved Skole kl. 5
SSF-distrikt Store Solt: Cykeltur, programlægning og grillmad kl. 10
SSF-distrikt Frederiksstad: Dragebådsregatta ved roklubben
SSF-distrikt Tønning, UF og Uffe-Skolen: Udflugt til Sommerland Syd kl. 9
19.
Ansgar Menighed Flensborg: Orgelkoncert med Wolfgang Joern i kirken kl. 17
Flensborg SSF-distrikt Tarup:m Udflugt til dyreparken Eekholt, fra Taruphus kl. 9
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark: Udflugt til Okseøerne
Slesvig Ansgar og Frederiksberg Menigheder: Udflugt til Vejle, fra Schleihallenparkplatz kl. 8
20.
SSF: Show med Willys Kaffeklub på Jes Kruse-Skolen, Egernførde kl. 20
Flensborg SSF-distrikt Nord: Møde med diabetikerklubben i Menighedshuset kl. 14
Harreslev Ældreklub: Pakkelotto på skolen kl. 14.30
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark: Gabys læsekreds på skolen kl. 19.30
21.
SSFs Humanitære Udvalg: Vandringer i Grænselandet – Frøslev Mose, fra Exe kl. 9.30
Lyksborg Kvindeforening: Besøg på søfartsmuseet i Flensborg, fra ZOB kl. 14
22.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Hygge med Ældreklubben Sortevej i Tønnsenhuset kl. 14
YDUN Valsbøl: Fisketur med Gunnar og Andreas kl. 15-18
SSF Husum og Ejdersted amter: Tur til Nordstrand for 60+ fra Uffe-Skolen kl. 14
SSF-distrikt Moldened: Foredrag med Andreas Dobat om udgravningerne i Fysing, i forsamlingshuset kl. 20
23.
SSF-distrikt Vanderup og Kvindeforeningen: Cykeltur fra skolen kl. 18
SSF-distrikt Skovlund-Valsbøl og Hatsted: Aftentur til Istedløven i Flensborg kl. 19
24.
Munkbrarup SSF: Udflugten til Randers Regnskov er AFLYST

SkOvLuNd-vaLSBØL

Starter op til ny sæson
[KONTAKT] Det danske foreningsliv i
Skovlund-Valsbøl vågner af sommerdvalen og i SSF-distriktets regi tilbydes sammen med børnehaven og
skolen bl.a. danskkurser (fortæl det
gerne til dem, der endnu ikke kan
læse disse linjer):
DANSK FOR BEGYNDERE
Kurset er på 20 timer fordelt på to
moduler.
1. modul: ”En dag på Valsbølhus”
lørdag den 17. november kl. 9-16.
Deltagerne skal lytte - tale - læse synge - spille - lege - lave mad - spise
- og hygge sig.
2. modul: ”Seks aftener med dansk i
forsamlingshuset”, onsdagene 6.,
13., 20., 27. feb.+ 6. marts kl.
19.30-21.00. Deltagerne skal tale -

ges løven, mindehøjen og Bundsens
kapel i øjensyn. Aftenen rundes af
med kaffe og kager på "centralen",
som også kan besigtiges.
Tilmelding senest i morgen, 17. august, på tlf. 04639/ 783598.

læse – lytte og lære noget om sproget
og landet. Der anvendes bøger og
CDer fra biblioteket.
Lærer er Kirsten la Cour, Skovlund
m.fl.
Hele herligheden koster 50 euro +
10 euro ekstra til mad og kaffe den
17. november. Og beløbet betales
straks den første dag.
Tilmelding senest 24. oktober på tlf.
04639/ 783598 (Karina).

PERLE-LYSESTAGER
28. august er der bogbuscafé i Skovlund Forsamlingshus kl. 13-14.30, og
da laves flotte perle-lysestager ved
SSF-distriktet - dog kun 1 sæt pr. person. Dertil serveres saft, småkager og
kaffe - gratis for medlemmer.
Andre skal af med 1 euro pr. snude.
Her kræves ingen tilmelding.
Dog må man gerne huske at medbringe lånerkort og biblioteksbøgerne. Har man ikke lånerkort endnu,
kan man få et i bogbussen den dag.

MØDER ISTEDLØVEN
Torsdag den 23. august drager distriktet på udflugt til Istedløven i Flensborg med fælleskørsel fra skolegården i Skovlund kl. 19. Efter et billedshow om løven og dens historie på
Centralen for Undervisningsmidler,
der er nabo til løven i Flensborg, ta-

dGI´S vERdENSHOLd I FLENSBORG

Gymnastik, der vil mere
[KONTAKT] Onsdag den 26. september kl. 19.30 viser
DGIs verdenshold sit nye show »Zoom« i Idrætshallen,
Moltkesgade 20c i Flensborg, indbudt af SdU. Billetter til
12 euro hhv. 6 euro for elever og studerende sælges på
Flensborghus, Nørregade/ Norderstr. 76 i Flensborg, tlf.
0(049) 461 14408 0, og ved indgangen.

SSF FLENSBORG BY

ZOOM
Showet hedder »Zoom«, og navnet symboliserer synergi
mellem mennesker, hvor dansen møder gymnastikken i
søde drømme, skræmmende mareridt, kultur og fantasifulde verdener.
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Billetter:
Flensborghus,
Norderstr. 76,
24939 Flensborg,
tlf. +49 461 14408 0
og ved indgangen
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Entré: 12 EUR
(6 EUR for elever
og studerende)
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AKTIV CAFE KEJTUM

SSWU/ JUSOs

Europakonvent
ikke kun for unge

Aktivitet og livsglæde
[KONTAKT] Det er ved at blive en
tradition, at Aktiv Caféen Kejtum inviterer beboerne fra Lebenshilfe Sylt
til en aktiv og hyggelig eftermiddag
ved Kejtumhallen. Aktivisterne tog sig

af de 13 handicappede, der var
mødt op med to hjælpere, idet man
bl.a. spillede petanque, krolf, stigegolf, vikingespil og pustespil; selvfølgelig var der stort kagebord med kaf-

fe og andre forfriskninger.
Det blev igen en uforglemmelig eftermiddag, hvor man kunne se livsglæden og strålende øjne hos alle
deltagerne.
Caféens gæster blev sendt hjem med
lovning om at komme igen til næste
år.
Aktiv Café Kejtum er hele øen Silds
aktive mødested med åbningstider
den første og tredje onsdag i måneden kl. 18-22.
Kontakt: Peter Petersen, tlf. 04651449474 hhv. mail petermatjes@hotmail.com.
Caféens nye hjemmeside www.aktivcafe-sylt.de er under opbygning.
Peter Petersen

Når man følger nyhederne, kan
man let komme til at tro, at der
ikke var andre emner at diskutere end eurokrisen.
Mens repræsentanter for de
konservative partier i Tyskland
og i EU direkte kræver at udelukke enkelte nationer fra eurosamarbejdet, beslutter de europæiske indenrigsministre at rive
Schengen-aftalen fra hinanden.
Samtidig eksploderer ungdomsarbejdsløsheden i store dele af
Europa.
Det er på tide, at vi diskuterer
en viderudvikling af den europæiske idé.
Hvordan kan vi få de unge i uddannelse og arbejde? Hvordan
kan vi fremme demokratiet i
EU? Hvordan kan vi styrke det
grænseoverskridende samarbejde, også på kommunalt plan?

SSF/ SdU
Willy‘s Kaffeklub Langt ude i skoven
.BttEgernførde
Jes Kruse-Skolen, H.C. Andersen-Weg 2
Arr.: SSF

JAZZ PÅ FLENSBORGHUS

Six City Stompers 6. september
[KONTAKT] SSF og SdU genoptager
sæsonen med »jazz på Flensborghus«
med en koncert med Six City Stompers torsdag den 6. september kl. 20.
Orkestret, der betegnes som det
mest fremadstormende, unge, traditionelle jazzband i Danmark, består
af seks anerkendte musikere, der
med deres fælles kærlighed til Louis
Armstrongs musik i 2004 gik sammen
om at danne et band.
Gruppens repertoire består dels af
gyldne evergreens fra den amerikanske sanfgskat, dels af egne numre.
Bandets høje musikalske niveau og
deres entusiasme er med til at give
traditionel jazz et friskt pust og tiltrække et bredere og yngre publikum.

De seks er Mads Mathias, vokal, sax,
Peter Marott, trompet, Peter Rosendal, flugabone, piano, Regin Fuhlendorf, banjo, Kasper Tagel, bas, og
Morten Ærø, trommer.
Billetter koster 14 euro/ medlemmer
12 euro i forsalg, 16 euro/ medlemmer 14 euro ved indgangen. Forsalg
via ssf-billetten.de, på Flensborghus,
SSFs sekretariater og i Aktivitetshuset
i Flensborg.
www.sixcitystompers.dk

Jazz på Flensborghus med Six City
Stompers 6. september.

FRISERBJERG/ RUDE SSF

Til Sommerland Syd
[KONTAKT] Pak madpakken, tag børnene, Oma og Opa, tante og onkel
eller nogle venner med, lyder opfordringen, når Friserbjerg/Rude SSF-distrikt søndag den 26. august drager
til Sommerland Syd.
Vi starter fra Exe i Flensborg kl. 11.30
i en bus. Ankomst til Sommerland
Syd kl. 12 og hjemme igen i Flensborg kl. 17.

Prisen er 15 euro for voksne og 5 euro for børn. Børn under 3 år er gratis,
ikke-medlemmer betaler 5 euro mere. Med i prisen er transporten plus
entreen. Vil man hellere være fri for
at tage en madpakke med, kan der
købes mad og drikke på stedet til rimelige priser.
Vi kan jo ikke garantere for sol, men
glæder os til en sjov tur sammen

med vores medlemmer, og så venter
der en lille overraskelse på udflugten
til børnene.
Medlemmer fra andre distrikter er
velkommen til at deltage.
Med venlig hilsen
fra jeres bestyrelse
Tilmelding senest 21. august til formand Dola Schulz, tlf. 0461-582810
hhv. mail dolasdukketeater@gmx.de.

HATSTED

Loppemarked for alle
[KONTAKT] Lørdag den 25. august
inviterer Hatsted SSF til loppemarked
i Hatsted Forsamlingshus, de Straat
17. Loppemarkedet er et tilbud til alle interesserede, også fra andre distrikter. Alle er velkomne, både som

sælgere og som købere.
Prisen for en stadeplads er en kage,
og der bedes om tilmelding på tlf.
04846-590.
På loppemarkedet tilbydes bl.a. gamle orgelpiber og gamle flasker med

patentprop. Der er mulighed for at
gøre en god handel, at få sin eftermiddagskaffe og finde oplysninger
om SSF og SSW.
Vel mødt i Hatsted den 25. august
fra kl. 14.

'SttFlensborg
Flensborghus, Norderstr. 76
Arr.: SdU, SSF & Volksbad

#BMUJD1PMLBQBSUZ
$IBOOF/VTTCBVN4QJFMOJLT
'SttFlensborg
Volksbad, Schiffbrücke 67
Arr.: Volksbad , SdU & SSF

Jazz på Flensborghus
Six City Stompers
5PttFlensborg
Flensborghus, Norderstr. 76
Arr.: SSF & SdU

$PWFSCBOELPODFSU
2VFFO.BDIJOF
'SttSild/Rantum
Sylt Quelle, Hafenstr. 1
Arr.: SSF Vesterland-Hørnum, Kejtum & List
Symfonikoncert med

&MHBS #SBINT
5PttFlensborg
%FVUTDIFT)BVT Friedrich-Ebert-Str. 7
Arr: SSF

#SOFPQFSB
)BMNIBUUFO'JMUUGMFO
0OttHusum
Husumhus, Neustadt 83
Arr.: SSF

LANDSTEATRET
Små grå løgne
-ttFlensborg
Stadttheater, Rathausstr. 22
Arr.: SSF
Foto: W. Hedenborg

Gæster og værter nød hinandens selskab.

ARRANGEMENTER I SYDSLESVIG t"6(6454&15&.#&3

Foredrag v/ Torben Steno
„Stenos lille røde“

Symfonikoncert med

%VLBT .FOEFMTTPIO 34USBVTT
5PttEgernførde
4U/JLPMBJ,JSDIF Kieler Str. 73
Arr: SSF

syfo.de

SSF på facebook

sdu.de

#JMMFUUFSPOMJOFQÌ UMG  44'TTFLSFUBSJBUFS "LUJWJUFUTIVTFUFMMFSWFEJOEHBOHFO

Aktivitet på idrætspladsen bag Kejtumhallen. (Fotos: Silke Nielsen)

[KONTAKT] Unge SSWere og
socialdemorater er gået sammen
om en såkaldt Europakonvent
ikke kun for unge lørdag den
18. august fra kl. 17 på Museumshavnen i Flensborg - sammen med Flemming Meyer,
SSW-landsformand og landdagsmedlem, Knut Dethlefsen, direktør for Friedrich-Ebert-Stiftung i Polen, og Benny Engelbrecht, socialdemokratisk medlem af Folketinget.
Arragementet afsluttes med en
bid grillmad. Der bedes om tilmelding til pascal@jungsozisflensburg.de hhv. info@sswu.de.
I indbydelsen skriver de:
Europa, vor hjemstavn, har brug
for nye perspektiver!
Europa er kriseramt! Euroen er
fortabt! Der skal nye hjælpemidler til!
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2012, Camino franCés

Spredte indtryk fra pilgrimsrejsen,
gengivet i deltagernes festlige collage.
(Ill.: privat)

Pilgrimsrejse til Santiago de Compostela
[KIRKESIDEN] I maj rejste ni kvinder
sammen med Silds danske præst til
Galicien for i løbet af ni dage at vandre de sidste godt 180 km af den
800 km lange Jakobsvej - Camino
francés – fra Las Herrerias til Santiago de Compostela.
Målet var katedralen i Santiago, hvor
Jakobs relikvier befinder sig et i sølvskrin under kirkens kor.
Over alteret troner en prægtigt udsmykket figur af Jakob, som pilgrimmen via en marmortrappe kommer
op til for at omfavne og kysse den i
nakken.
Men dermed er bodshandlingen
endnu ikke afsluttet. Der venter en
pilgrimsmesse og en 80 km lang vandring ud til verdens ende – Fisterre –
ved Atlanterhavskysten.
På klippen aflægger man sig sit stinkende pilgrimstøj og sætter ild til det.
Symbolsk siges der farvel til den
gamle syndige Adam og goddag til
forvandlingen, synliggjort ved det rene og skinnende hvide tøj man iklæder sig.
Dernæst finder man nede ved kysten

en Ibskal, Jakobs logo, der skal minde én om den indre forandring, pilgrimsvandringen har bevirket. Tidligere medbragte pilgrimmene kammuslingens skal som bevis på, at de
havde nået deres mål.
Santiago er ved siden af Jerusalem og
Rom kristenhedens store valfartssted.
En rejseguide fra 1100-tallet beskriver den populære pilgrimsrute.
LEGENDEN
En legende fra ca. år 862 e.Kr. fortæller historien om disciplen Jakobs
skæbne. Kort tid efter Jesu død gennemførte Jakob, Johannes bror, en
missionsrejse til den ibiriske halvø.
Men forehavendet mislykkedes,
hvorfor han drog tilbage til Jerusalem. Her blev han henrettet af Herodes Agrippa i år 44 i forbindelse
med en forfølgelse af den kristne
menighed i byen.
Helgenlegenden fra 800-tallet beretter, at Jakobs disciple overlod det til
Gud at finde et gravsted til deres mester.
De førte Jakobs lig ombord på et

skib, der af en engel blev ført frem til
Galicien i Nordvestspanien i løbet af
syv dage.
Her herskede den lumske dronning
Lupa, der lagde alle mulige hindringer i vejen for, at helgenen kunne
begraves i hendes rige.
Et mirakel omvendte dronningen, og
hun lod Jakob blive begravet i hendes slot, der blev til en kirke.
Mange hundrede år gik. Kirken og
dermed Jakobs grav blev glemt, indtil
en eneboer i 800-tallet så en klart lysende stjerne, der oplyste graven.
Eneboeren førte biskoppen til stedet,
og kongen over Galicien udråbte Jakob til Spaniens skytshelgen og byggede en kirke, hvor graven var fundet.
Jakob blev symbolet på, at Spanien
skulle befries fra maurerne.
STEDET
Mange mirkaler fandt nu sted ved
kirken. Klostre voksede op, og en by
dannede sig omkring graven.
Stedet blev kaldt Stjernemarken eller
på latin Campus Stellae, deraf San-

tiago (= Hellige Jakob) de Compostela.
Pilgrimsvandringen mistede sin store
betydning i forbindelse med reformationen. Aflad på grund af gennemførte pilgrimsrejser og valfarter
er for Luther blot fromme handlinger
og således ”Narrenwerk”.
Alene ved tro kommer den kristne til
Gud og ikke ved ”Geläuff“. Derfor
hans spottende besked til alle, der
påtænker at vandre til Santiago: ”Lad
være med at løbe derhen. Man ved
ikke om det er Sankt Jakob eller en
død hund, der ligger dér”.
ANBEFALER
I løbet af de sidste små 20 år er det
blevet populært at vandre på gamle
pilgrimsruter i hele Europa. Efter at
Europarådet i 1987 erklærede Camino francés til Europas første kulturvej, er antallet af pilgrimme på ruten
steget stærkt.
I 1987 talte man 5.000 pilgrimme på
ruten. Kun syv år senere, i 1995 var
tallet steget til 20.000. I 2006 var antallet på over 100.000.

ny bog

Dåbshæfte for kulturkristne
[KIRKESIDEN] Et nyt hæfte om dåben fra Religionspædagogisk Forlag
rører godt i gryden så kultur, tradition
og kristendom fremstår som en velsmagende og let tilgængelig ret.
For mange er kulturkristne de børn,
man ikke gider lege med. Det er
dem, som kun benytter kirken ved
særlige lejligheder og sætter konfirmandbørnene af ved kirkedøren om
søndagen, mens de selv spiser
brunch i byen.
Men hvorfor ikke tage dem alvorligt?
Det gør forfatterne Birgitte Stoklund
Larsen og Else Hvid med deres dåbshæfte "Vores barn skal døbes".
Næsten alle kapitlerne tager afsæt i
almindelige menneskers erfaringer og
overvejelser. Hvorfor skal vores barn
egentlig døbes? Er det traditionen,
fordi jeg selv er døbt, eller fordi bedstefar og bedstemor ellers vil blive
skuffet? Det kristne menneskesyn og
tanken om næstekærlighed virker tiltalende. Er det begrundelse nok eller
en god begyndelse?
Herefter få vi så det kristne bud. For-

di Jesus har sagt, vi skal! Sådan som
det står skrevet i Matthæusevangeliet: ”Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple, idet I døber
dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn...”
På denne måde bevæger forfatterne
sig roligt og sikkert igennem hele
dåbsritualet.
Forældres bekymringer drages ind i
dåben
Når den første glæde efter fødslen afløses af bekymringer om barnets
fremtid, tales der uden et lag af sukkerglasur om, at vi fødes og vi dør og
om, at dåben ikke er et tryllemiddel,
der gør barnet usårligt. Men gennem
livet og døden står korstegnet i panden på barnet som et tegn på, at det
hører til hos Gud.
Taknemmeligheden for dåbens betydning bliver fint ført på banen ved
at tage afsæt i talemåden, vi har fået
et barn. Herfra går det målrettet frem
mod taknemmeligheden overfor
Gud, for at Han med dåben har gen-

født os til et helt nyt liv som kristne.
Kendetegnende for gennemgangen
af dåbens mange led er den pædagogiske måde, de bliver beskrevet på.
Der er også taget højde for spændingen mellem rationelle forældre og
kirkefremmedes møde med troens
formler og poetiske sprog.
Diffus illustration
Sproget er flydende og let, og derfor
undrer det mig, at billerne er så små,
ringe og uvedkommende. Kald mig
gammeldags men man savner kirker,
børn, glade forældre og præster. I
stedet får vi håndvaske fra noget, der
ligner et offentligt toilet, et væltet
dødt træ og en plakat med et stirrende øje.
Det er ikke for illustrationerne at bogen anbefales, men for teksten.
Religionspædagogisk Forlag 2012, Else Hviid og Birgitte Stoklund Larsen,
41 sider. Pris: 54,40 kr.
Jacob Ørsted

Det er ikke for
illustrationerne at
bogen anbefales,
men for teksten.

Jeg kan anbefale at vandre langs med
Jakobsvejen. Ikke for at finde Gud eller for at få syndsforladelse men for
naturoplevelsens skyld. For fællesskabets skyld og for langsomhedens
skyld. For stilhedens skyld og for
samtalernes skyld. For billedernes
skyld og for lydenes skyld. For madens skyld og for den fremragende
galiciske vins skyld. For 330.000
skridts skyld i løbet af 9 dage.
Bon Camino!
Jon Hardon Hansen,
Sild - Söl
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Sydslesvigsk Forenings informationsblad

vor frue plads københavn

annegret friedrichsen

Hanne Bay Lührssen
viser unika-smykker
[KONTAKT] På det internationale
kunsthåndværkermarked på Frue
Plads fra i dag, torsdag den 16. august og frem til på lørdag den 18. august vil man også kunne se unikasmykker af den flensborgske smykke-

formgiver Hanne Bay Lührssen.
På tre stemningsfulde dage med
kunsthåndværk på det store årlige
marked på Frue Plads midt i København viser 144 professionelle udøvere det bedste inden for bl.a. glas, ke-

ramik, tekstil og smykker - også fra
det øvrige Norden for øvrigt.
Kunsthåndværkermarkedet arrangeres af Danske Kunsthåndværkere.
Åbningstider: torsdag 12-19,
fredag 10-19,
lørdag 10-16.
Hanne Bay Lührssen viser et udvalg
af en prismœrket unika-serie <rollon>.
Hanne Bay Lührssen er inspireret af
billedhuggeren James Lee Byars
(1932-1997). I værket ”Det tænkende felt med 100 marmorkugler i et
kubisk rum“ arbejder han med monokrome kugler i rummet. I <rollon> bliver intentionerne transponeret i et bœrbart smykke.
www.bayluehrssen.eu

<roll-on> (Foto: Christian Klose)

Ny bog præsenteres
på Christianslyst

kunsten stiger

Gallashow til fordel for lungerne
[KONTAKT] Danmarks Lungeforening markerer i oktober 20-års
dagen for den første lungetransplantation i Danmark med et stort
galla-arrangement på Gamle Scene i København.
Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig har et tæt samarbejde med
Lungeforeningen om Hjerting
Kystsanatorium og støtter op om
arrangementet ved at orientere
KONTAKTs læsere om aftenens
indhold.
Danmarks Lungeforening slår dørene op til et stort gallashow til
fordel for lungerne søndag den

Forsiden af "Porcelænskvinden".

28. oktober kl. 19.30 på Det Kongelige Teaters Gamle Scene. Aftenen byder på en bred buket af
teaterkunst og underholdning
med bl.a. solodanser ved Den
Kongelige Ballet, Alban Lendorf,
operasanger ved Det Kongelige
Teater, Gert Henning Jensen, fløjtevirtuos Michala Petri og hendes
mand, guitar- og lutspilleren Lars
Hannibal, skuespiller & sanger
Pernille Schrøder med sin energiske, tempofyldte ABBA-medley,
Four Jacks anno 2012: Stig Rossen, Jesper Asholt, Jesper
Lohmann og Kjeld Heick på gui-

tar, film- og teaterskuespiller Sonja
Richter, entertainer Preben Kristensen med imponerende repertoire i sang, skuespil og komik,
samt spasmager Martin Brygmann
med et humoristisk indslag.
Billetter til 95-395 kr. fås på
www.kglteater.dk/lungegalla eller
ved personligt fremmøde i Det
Kgl. Teaters billetsalg på Kongens
Nytorv.
Vigtigt: Brug kampagnekoden
»lunge« i begge tilfælde.
Se også www.lunge.dk

[KONTAKT] Fredag den 10. august
udkom Annegret Friedrichsens nyeste
bog. Hun - dansk sydslesviger bosat i
Valby, ph.d., magister i litteraturvidenskab og forskningsbibliotekar har ud over faglitteratur og undervisningsbøger udgivet tre børnebøger.
Hendes nyeste bog ”Porcelænskvinden” er hendes debutroman for
voksne. Den præsenterer hun på litteraturfestivalen i september i Sydslesvig. Det sker søndag den 16. september kl. 14 på Christianslyst ved et
arrangement om Sydslesvig-forfattere
og forfattere med tilknytning til Sydslesvig.
Se mere i festivalprogrammet, der
kan downloades fra www.litteraturfest.nu
FORFATTEREN
Annegret Friedrichsen er født og opvokset i Skovlund. Efter studenterek-

to fonde/ legater

Kan søges nu
[KONTAKT] Oberst H. Parkovs Mindefond og Redaktør Jens Jessens
Mindelegat gør opmærksom på, at
der kan ansøges om støttemidler nu.
OBERST H. PARKOVS MINDEFOND
støtter ”nationalt og socialt arbejde i
grænseegnene og skal fortrinsvis tilfalde foreninger eller institutioner,
der arbejder for nationale og sociale
opgaver i disse egne, f.eks. Grænseforeningen, Sønderjydsk Fond eller
lignende foreninger eller institutioner, der allerede existerer, eller som i
fremtiden måtte blive oprettede, dog
kan indtægterne eller en del af dem i
særlige tilfælde ydes direkte til enkelte personer…” (Vedtægternes § 2).
Til ovenstående formål uddeles i år
cirka 200.000 kroner.
Ønsker man at søge støtte, må ansøgningen være modtaget hos Grænseforeningen, Postboks 9074, DK1022 København K. senest med morgenposten mandag den 17. september. Kuverten mærkes ”Oberst H.

Parkovs Mindefond”.
Der anvendes ikke ansøgningsskema,
men den begrundede ansøgning skal
indeholde størrelsen på det ansøgte
beløb, budget for det samlede projekt, orientering om ansøgninger til
andre fonde og legater, og orientering om eventuel allerede modtaget
støtte fra disse eller fra anden side.
Desuden bedes opgivet det anvendte
pengeinstituts Reg. nr. (syd for grænsen: BLZ) samt kontonummer til anvendelse, såfremt ansøgningen imødekommes.
Der vil ikke blive sendt bekræftelse
på modtagelse af ansøgningen.
I begyndelsen af oktober tager fondsbestyrelsen stilling til de indkomne
ansøgninger, herunder også dem,
som uopfordret måtte være modtaget siden september 2011.
Hvis der således tidligere på året er
sendt en ansøgning, er der ingen
grund til nu at gentage den eller til at
bringe den i erindring.
I slutningen af oktober vil alle ansø-

gere få meddelelse om, hvorvidt deres ansøgning har kunnet imødekommes.
REDAKTØR JENS JESSENS MINDELEGAT
uddeler i år cirka 50.000 kroner, som
ifølge legatets formål skal ”støtte og
værne dansk sprog og ånd i Sønderjylland, navnlig syd for grænsen.”
Der anvendes ikke ansøgningsskema.
Ansøgning om at komme i betragtning ved uddeling fra mindelegatet
skal være modtaget hos Grænseforeningen, Postboks 9074, DK-1022
København K senest mandag den 15.
oktober. Kuverten bedes mærket
”Redaktør Jens Jessens Mindelegat”.
I ansøgningen bedes opgivet det anvendte pengeinstituts Reg. No. (syd
for grænsen: BLZ) samt kontonummer til anvendelse, såfremt ansøgningen imødekommes.
Senest midt i november vil alle ansøgere blive orienteret om, hvorvidt
deres ansøgning er imødekommet.

Porcelænskvinden/ Annegret Fried
samen fra Duborg-Skolen i Flensborg
flyttede hun til København, hvor hun
bor i dag med sin mand og søn. Hun
er mag.art. og ph.d. og tidligere adjunkt i litteratur på Danmarks Lærerhøjskole.
I dag arbejder hun til daglig som
forskningsbibliotekar i litteratur og
sprog på Danmarks Pædagogiske
Bibliotek/ AU Library, Campus Emdrup i København. I den forbindelse
har Annegret Friedrichsen blandt andet skrevet faglitterære artikler i danske og internationale tidsskrifter, redigeret antologier og været medredaktør af tidskriftet "Sprogforum"
Men i sin fritid er hun forfatter til fik-

tive bøger og har tidligere skrevet tre
børnebøger, senest ”Maya, jeg Maya.
Breve fra en kat”(2009) med flotte
fabulerende illustrationer af Heidi
Vandal. Børnebøgerne er blevet rost
for deres sprog, bl.a. skrev Bent Rasmussen, redaktør af ”Skolebiblioteket” i en anmeldelse: ”Herlig bog for
katte- og sprogelskere!”
(http://www.emu.dk/gsk/skolebib/uv/
udgiv/maya.html)
BOGEN
Annegret Friedrichsens nye bog ”Porcelænskvinden” er ikke for børn. Det
er en psykologisk spøgelsesfortælling
og en kærlighedshistorie. "Porcelænskvinden" er hendes første danske
skønlitterære bog for voksne. Kortromanen foregår en forårsdag i 1991
på Kunstindustrimuseet (i dag Designmuseum Danmark) i Bredgade i
København med den tilhørende
gårdhave Grønnegården. Hovedpersonen Marthe nyder at gå alene i
museets smukke rum med udsøgte
samlinger, da underlige hændelser
lokker hende ind i en anden verden
og en anden tid. I løbet af den fiktive
handling føres læseren tilbage til
1820ernes København og glimtvis tilbage til Flensborg i samme periode.
"Porcelænskvinden" er på samme tid
en fantastisk fortælling om skæbnemøder på tværs af alder og århundreder, en rejse ind i et skrøbeligt sind –
og et lille intenst kammerspil om
kærlighedens forgængelighed og
evighed.
Bogen kan købes i forlagets webshop
www.forlaget.printxpress.dk og bestilles hos boghandlere og internetboghandlere i Danmark.
Forlaget PrintXpress, Hvidovre 2012
www.forlaget.printxpress.dk
ISBN 978-87-92895-01-1
91 sider, hæftet Vejl. pris: 149 kr.
www.annegretfriedrichsen.dk

17. august

SdU lukket

[KONTAKT] Grundet en personaleudflugt er der lukket på SdUs Ungdomssekretariat på Flensborghus i
morgen, fredag den 17. august.

