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UGENs OVERSKRIFTER

Klassik
[KONTAKT] Pianisten Oleg Marshev (foto) og Sønderjyllands Symfoniorkester giver koncert i Tyske Hus
i Flensborg i aften.

Læs mere på KONTAKT side 2

Dans
[KONTAKT] Dansk Danseteater kommer til Husum
med »Rhapsody« - og der er rift om billetterne allerede siden oktober.

Læs mere på KONTAKT side 3

Fest
[KONTAKT] OS3 (foto) sørger for musikken, når SSF
Flensborg By og Flensborg Amt slår pjalterne sammen til alle tiders forårsfest i marts. De første billetter
er solgt.

Læs mere på KONTAKT side 3

Kaffe
[KONTAKT] »Nytårskaffe« lyder ikke af meget men er
Peter Brinkmann (foto) og Slesvig SSWs årsrevy - på
lørdag på Hiort Lorenzen-Skolen.

OPHAVSRETTEN SPØGER

TV2 pr. antenne udskudt
[KONTAKT] Dårligt nyt for de rundt
regnet 200 interesserede SSFere, der
har meldt sig under fanerne for legalt
i Sydslesvig at kunne modtage TV2
via et smartcard:
Grundet ophavsretslige udfordringer
af juridisk-økonomisk karakter har
Sydslesvigsk Forening set sig nødsaget
til indtil videre at lægge muligheden
for luftbåren modtagelse af TV2 på
is.
P.t. ville det blive for dyrt for den enkelte abonnent.
Det skal fremhæves, at distributionsvirksomheden Boxer har været åben
og konstruktiv med henblik på en
praktisk løsning for SSF.
De ophavsretslige rammer syd for
grænsen skal dog først være på plads.
Det siger loven.
Derfor må man indtil videre nøjes
med via antenne at kunne modtage
10 andre danske tv-kanaler: DR1,
DR2, DR K, DR HD, DR Update, DR
Ramasjang, DR Synstolkning, TV Syd
som døgnkanal, Syd+ og FolketingsTV.
Imidlertid opgiver SSF ikke, men arbejder videre på en kollektiv økono-

misk forsvarlig ordning omkring antennemodtagelse af TV2, men det
kommer til at tage tid.
Et vist antal danske sydslesvigere

DR1 derimod kan indtil videre fortsat
kun modtages i KDs analoge net,
hvilket til gengæld nødvendiggør, at
ens TV-apparat har en indbygget

med nye MPEG4-antennemodtagere
med kortlæsere har klaret problemet
individuelt ad anden vej.

analog dekoder (ikke nogen selvfølge
i moderne fjernsyn).
Ser man DR1 og TV2 via et boligselskabs TV-net (f. eks. SBV i Flensborg),
vil man i den seneste tid have haft
visse problemer med modtagelsen.
For at få rettet op på det misforhold
bør man kontakte sit boligselskab og
opfordre det til at få ajourført modtagerforholdene, også eventuelt m.h.t.
undertekster.
Evtl. også klage til lejerrådet (Mieterbeirat).

FORTSAT TV2 på kabel
Lysere ser det ud, når man abonnerer på Kabel Deutschland. Ser man
TV2 dér, bør man være opmærksom
på, at senderen fra 1. februar kun
kan modtages i KDs digitale net. For
at kunne se den, er det nødvendigt
med en (indbygget eller ekstern) digital kabeldekoder.

SOUL I VOLKSBAD

Læs mere på KONTAKT side 4

Kirke
[KONTAKT] Kirkesiden spænder vidt: Den nye børnesalmebog (foto); hvad man i Sydslesvig kan bruge Folkekírken i Danmark til; og vielsen af homosexuelle.

Læs mere på KONTAKT side 5

Sydslesvigsk Forening

Når ildsjæle
mødes

[KONTAKT] Når SSFs distrikter nu
og SSFs amter senere på året kalder til generalforsamling, er det
normalt ildsjælene, der mødes.
Her kommer man ikke kun af
pligt men også p.g.a. engagement
og idealisme. Her mødes man for
at reflektere på det, som bestyrelsen har afleveret af arbejde i året,
der svandt; her mødes man for i
fællesskab at drøfte næste års aktiviteter; her mødes man for at
drøfte indhold og for at (gen)vælge bestyrelsesmedlemmer.
Benytter man sig ikke af disse muligheder ude omkring (endnu), så
ved man dog i det mindste, at
man har mulighed for og ret til aktiv medvirken. Det er bare med at
benytte sig af den.
Fra de allerede gennemførte generalforsamlinger i SSFs distrikter
høres, at der er stigende opbakning, når det gælder projektarbejde, når det gælder gruppeaktiviteter, og når der ønskes foredrag
med indhold.
Øjensynligt er der heller ingen
vanskeligheder med at få valgt
næstformænd og kasserere, der
vedtægtsbestemt står på dagsordenen i år. Og de få steder, hvor
der er brug for en ny formand, får
man også vedkommende valgt.
Og medlemstallene rundt omkring

meldes også opadgående.
Flere steder efterlyses dog et forum, hvor nye ideer og tiltag samt
fælles problemstillinger kan endevendes, og hvor ikke mindst distriktsbestyrelserne - men også
dem, der kunne tænke sig at engagere sig i en bestyrelse - kan
hente inspiration, når det gælder
udvikling af kulturaktiviteter i distrikter og amter samt intensivere
et distrikts synlighed i det lokale
danske arbejde.
Sammen med SdU og DCB tilbyder SSF som hovedorganisation og
SSF Rendsborg-Egernførde derfor
en »Ildsjælenes Dag - Det gode liv
i Sydslesvig« i Medborgerhuset i
Egernførde lørdag den 17. marts
kl. 9.30-15.00, hvor alle er velkomne, blot de lige melder sig til
forinden. Ankermænd og -kvinder
er fra SSFs side amtsstyrelsen, distriktsbestyrelsen, foreningskonsulenten og amtskonsulenten.
En lignende kursus-/inspirationsdag forberedes også sammen med
SSF Husum, Ejdersted og Sydtønder amter den 8. september.
Begge steder bør et distrikts deltagelse være et must.
Distrikters og amters generalforsamlinger ønskes et godt forløb
med konstruktive diskussioner.
SYDSLESVIGSK FORENING

[KONTAKT] 20. februar kl. 20 præsenterer SSF og SdU Lukas Graham & band med dansk-amerikanske soul i Volksbad i
Flensborg. 23 år, halvt irer og halvt dansk, opvokset og bosiddende på Christiania, har han en stemme, man ikke hører
hver dag. Bandet består af Lovestick (trommer), Magnúm (bas) og Kirk (keyboard). De får selskab af Kamilia Amélie og
hendes nusoul krydret med et drys af jazz.

SYDSLESVIGUDVALGET

Driftstilskuddet 2012
[KONTAKT] Fredag den 20. januar
blev den danske finanslov vedtaget i
Folketinget. Det betyder, at Folketingets Sydslesvigudvalg kan lægge sidste hånd på årets resultataftaler og give foreningerne besked om deres endelige tilskud.
2012 er på mange måder et særligt
år. Alle Sydslesviglovens bestemmelser er nu stort set trådt i kraft, og derfor har alle foreningerne skulle indgå
en resultataftale med udvalget for at
kunne få driftstilskud.
Udvalget har således indgået resultataftaler med følgende og har bevilget
driftstilskud (i mill. kr.) til:
DCB 26,1
DSfS (afh. af elevudvikl.)312,6 (max.)
Flensborg Avis 24,4
FUEN 0,2
Fælleslandboforeningen 1,1
Nordisk Informationskontor 0,5
SdU 32,6
SSF 22,8
Sydslesvigsk Kultursamfund 0,1
SSW 2,9
Grænseforeningen 1,7
Sydslesvigudvalgets formand Benny
Engelbrecht: »Jeg ved, at det for en
del af de foreninger, der ikke deltog i
sidste års pilotprojekt, har været en

udfordring at skulle tilpasse sig de
nye krav, men vi er kommet fornemt
i mål, og jeg vil gerne på det nye
Sydslesvigudvalgs vegne kvittere for
det store arbejde, som foreningerne
sammen med det gamle udvalg og
sekretariatet har lagt for dagen.
Jeg vil især gerne nævne, at det er
lykkedes at få lavet et taxametersystem for Dansk Skoleforening, som
begge aftaleparter er tilfredse med.
Jeg ved, at det har været en af Skoleforeningens store bekymringer ved
Sydslesvigloven, men jeg er overbevist om, at man også på Stuhrs Allé
er tilfredse med løsning, som vi fællesskab er nået frem til.
I forhold til de foreninger, som modtager driftsstøtte, er kredsen blevet
udvidet med Grænseforeningen, som
har indgået en foreløbig et-årig aftale
med udvalget, der omfatter bl.a.
konkrete mål for foreningens hjemmeside og til både den trykte og den
elektroniske udgave af magasinet
Grænsen.
I alt er der indgået aftaler om driftstilskud for i alt ca. 425 mio. kr. Foreningernes tilskud svarer til de beløb,
som man forhandlede sig frem til på
budgetmøderne tilbage i september.
Det vil sige, at vi ikke som sidste år

Benny Engelbrecht, formand.
står i en situation, hvor vi på grund af
sidste øjebliks besparelser på det
danske statsbudget er tvunget til at
lave grønthøsterbesparelser for at få
rammerne til at stemme. Foruden
driftstilskuddene yder vi støtte til en
række projekter og til anlæg. Vi er lige nu ved at lægge sidste hånd på
projekttilskuddene, og det er mit
håb, at vi om ganske kort tid kan give
ansøgerne besked. For så vidt angår
anlægstilskud støtter udvalget i 2012
renoveringen af Jaruplund Højskole
med ca. 11 mio. kr. De endelige resultataftaler vil blive lagt på udvalgets
hjemmeside hurtigst muligt.«
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MUSIK OG AKTIVITETER FOR HELE FAMILIEN

Ann & Aberne mest for børn

Dansk Sekretariat for Flensborg Amt efterlyser billeder af juletræer med oplysninger om selve træet, særlige minder og juletræspynt. (Foto: Marike Hoop).

Juletræer efterlyses
[KONTAKT] Knapt er det nye år
kommet, og vi har glemt alt om vores
juletræer, som har stået og pyntet i
stuen. Inden det hele forsvinder i
glemslen, har Dansk Sekretariat for
Flensborg Amt en opfordring til de
fotoglade.
Sekretariatet har fået en henvendelse
fra Danmark, om at de får tilsendt fotografier fra forskellige private, pyntede juletræer, som de må bruge til julehæftet 2012.
På sekretariatet håber de, at der er
nogen i Sydslesvig, der også ligger in-

de med fotografier af deres juletræ
og har lyst til at sende disse billeder
til Flensborg amt, gerne med en beskrivelse af, hvad man lægger vægt
på, når man pynter sit træ.
Er der noget pynt, der er vedhæftet
særlige minder? Er træet ens hvert år?
Hvem pynter træet? Det kan der sikkert komme en god artikel ud af.
Adressen er Dansk Sekretariat for
Flensborg Amt, Nøregade/ Norderstr.
74, 24939 Flensborg eller mail til
marike@syfo.de.

Ugen
der kommer
27.
SdU: Wild card-unglederkursus på Vesterland Danske Skole 27.-28.1.
SdU: Håndbold-kvalifikationsstævne til LM for senior mix i Idrætshallen,
Flensborg
Flensborg Ældreklubben Duborg: Foredrag om Tagespflege Lautrupsbach i
Toosbüygade 7 kl. 15
Lyksborg UF: Fredagsklub på skolen kl. 18.30
SSF-distrikt Gelting-Gulde-Runtoft: Plunderaften i Gelting Forsamlingshus kl.
19
Aktive Kvinder Bredsted: Kreativdag på skolen kl. 14
SSF-distrikt Bredsted og børnehaven: Lotto i skolens gymnastiksal kl. 19
Slesvig SSF-distrikt Holm Skt. Jørgen: Lotto i Ansgarsalen kl. 19.30
SSF-distrikt Thumby: Værksted hos Volker Bock kl. 19.30
28.
SSF-distrikt Medelby og Omegn: Nytårsmøde i Christian Lassens Mindemuseum kl. 19.30
29.
SSF-distrikt Kejtum: Tøj- og legetøjsmarked i Kejtumhallen kl. 11-17
30.
Dansk/tysk kammermusikselskab af 1998: Afterwork Classics-koncert på
Flensborghus kl. 18.30
Dansk Centralbibliotek og Nordisk Informationskontor: Anette Jensen og Lene
Lund informerer om nordiske forfattere på Flensborg Bibliotek kl. 19.30
Flensborg SSF-distrikt Nord: Hygge med Margretheklubben i Menighedshuset
kl. 14
Lyksborg Kvindeforening: Blomsterbinding på skolen kl. 19.30
31.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad med Sejlklubben i Tønnsenhuset kl.
9
Slesvig SSF-distrikt Centrum-Nord: Hobby med nål og tråd på Slesvighus kl.
19.30
SSF- og SSW-distrikt Dannevirke: Generalforsamling i Dannevirkegården kl.
19.30
SSF-distrikt Sønderbrarup: Højskoleeftermiddag ”Sydslesvig og de danske
konger” i kirken kl. 15
1.
Oksbøl Kvindeforening: Hygge i forsamlingshuset kl. 19
De danske foreninger i Bredsted: Hygge med børnehaven på skolen kl. 15
2.
SSW: Foredrag med dr. Ulrich Hase: ”Umsetzung der UNO-Konvention für
Menschen mit Behinderung auf kommunaler Ebene” på Flensborghus kl. 1822
Torsdagsklubben Mårkær: Hygge kl.15 i Mårkær Børnehave kl. 15
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[KONTAKT] I forbindelse med SdUs
store familieaktivitetsdag i Idrætshallen i Flensborg lørdag den 18. februar arrangeres - støttet af SSF - en
»svedig koncert« med »Ann & Aberne« kl. 17-18.
Billetten med og uden entré til »dagen« koster 5 euro for hele familien.
Børn rundt i hele Danmark har haft
skønne oplevelser med orkestret, der
i 10 år spillet på bl.a. festivaler, byfester, ved firmaarrangementer, i storcentre, børnehaver, skoler osv.
Bandet har Ann Nørgaard i front.
Hun sætter børn, forældre og bedsteforældre i gang med at danse, klappe
og synge. Der er altid gang i hele
kroppen, udsigt til smil på læben og
sved på panden, når Ann & Aberne
optræder.
Musikken er oppe på den høje klinge
med skæg, ballade og gode historier.
Ann (Nørgaard) synger, danser og styrer festen med børn, voksne og tøjdyr. Aberne i orkestret er: Lars Larm
(Christiansen) kan bare ikke sidde
stille. Når han ikke spiller fodbold,
skal han spille på trommer. Søren
Sherif (Jensen) holder øje med det
hele og sørger for lidt ro og orden
med sin bas og seksløber. SpørgeJørgen (Leth) spiller højt på sin rockguitar og står på skateboard, og Fætter
Madsen (Aksel) har altid strandtøj på
og spiller på keyboards med masser
af forskellige lyde.
På bandets CD ”Kildrer mine tæer”
er 13 sange bl.a. om at danse som en

chimpanse, få kildet tæer, gå til ridning og rollespil.
CD´en kan høres af hele familien:
Alle, fra de helt små til bedsteforældre, kan høre musikken og nikke genkendende til personer og stemninger
i sangene. Den er produceret af Morten Eriksen, der tidligere har arbejdet
med bl.a. Henning Stærk, Lis Sørensen og Allan Olsen.

FAMILIEAKTIVITETSDAGEN
SdUs familieaktivitetsdag i Idrætshallen i Flensborg lørdag den 18. februar kl. 14-17 byder ud over den afsluttende koncert på »familierekorder« af mange forskellige og spændende slags - for hele familien, store
som små, unge som ældre, tynde
som knap så tynde.

KEJTUM

EGERNFØRDE

Tøj- og
legetøjsmarked

Vinterparty
[KONTAKT] SSF Egernførde inviterer til årets første store fest, distriktets vinterparty den 4. februar kl.
19.
Aftenens store buffet byder bl.a. på
grønkål med kød og pølser.
Der bliver underholdning ved bugtaler Michael Lindegaard, stor tombola og fælles røverbanko hen over
bordene. Og dansebenet svinges,

når DJ Beatel alias Horst Bartels
sætter musikken på. Der venter
også en overraskelse til alle.
Drikkevarer fås til rimelige priser.
Prisen er 12 € for medlemmer og
18 € for gæster.
Bindende tilmelding senest 31. januar kl. 12 på sekretariatet, tlf.
04351-2527.

[KONTAKT] Kejtum SSF indviterer til
tøj- og legetøjsmarked i Kejtumhallen
søndag den 29. januar kl. 11-17. Lige
meget om du er interesseret i tøj og
legetøj, om du vil nyde øens bedste
hot-dogs eller bare vil hygge dig med
en kop kaffe og hjemmebagte kager,
så er du bare velkommen i Kejtumhallen.
Kom og gør et godt køb og nyd en
hyggelig eftermiddag sammen med
andre.
Peter Petersen

I AFTEN,TORSDAG

Prisvindende orkester med
prisvindende solister
[KONTAKT] Pianisten Oleg Marshev
er på endnu et glædeligt besøg hos
Sønderjyllands Symfoniorkester, og
han skal sammen med violinist og
koncertmester i orkestret Rumen Lukanov spille Mendelssohns Koncert
for violin, piano og strygere.
Koncerten kan nydes i dag, torsdag
den 26. januar kl. 20 i Tyske Hus/
Deutsches Haus, Flensborg.
Oleg Marshev er en flittig gæst hos
Sønderjyllands Symfoniorkester. Han
er sammen med orkestret netop i
gang med at indspille samtlige af
Mendelssohns værker for klaver og
orkester, som forventes færdiggjorte i
sommeren 2012.
Men ud over den cd-indspilning har
Oleg Marshev også være med på andre pladeudgivelser fra orkestret, og
to gange i træk har den russisk/italienske verdenspianist været solist på
prisvindende orkesterudgivelser.
Nemlig da han sammen med Sønderjyllands Symfoniorkester vandt
P2-prisen for bedste orkesterudgivel-

se i 2010 med klaverkoncerter af Ravel, Debussy og Franck og året efter i
2011 gjorde kunsten efter og hev
endnu en P2-pris hjem sammen med
orkestret med Klaverkoncerter af Robert og Clara Schumann.
Derfor er det et helt særligt gensyn
med en solist, som kender orkestret
ganske indgående, og hvor samspillet
mellem de to i bogstaveligste forstand er prisværdigt.
Den anden solist til aftenens koncert
er også et særdeles kendt ansigt,
nemlig bulgarske Rumen Lukanov,
som siden 1997 har været Sønderjyllands Symfoniorkesters koncertmester. Så det er lagt op til en koncert i
særklasse med stor erfaring og fantastisk gennemprøvet samspil.
Til at lede hele herligheden, som ud
over Mendelssohn også består af
Ross Edwards’ White Ghost Dancing
og Beethovens Symfoni nr. 6, er orkestrets hollandske chefdirigent, David Porcelijn. Gratis koncertintroduktion kl. 19.

Oleg Marshev, pianist.

Styrk vores mindretal -

skaf et nyt SSF-medlem!

FLENSBORG AVIS — Torsdag 26. januar 2012 — 3

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

SSF FLENSBORG BY OG FLENSBORG AMT

AKTIVITETSHUSET

Håndarbejde & design
[KONTAKT] En gang om måneden
inviterer Aktivitetshuset alle håndarbejdsvilde til en sysleaften. Her kan
man bare slå sig ned med sit håndarbejde og få en snak over en kop kaffe/te med hjemmebagte småkager.
Desuden vil der være mulighed for at
lytte til foredrag om traditionsrige
håndarbejds-teknikker som f.eks. billedstrik eller nålebinding, spinding
eller orkis.
31.1. - 29.2. - 27.3. - 30.4. - 31.5. 25.6. kl. 19-22 i Mødestedet - Undervisere: Sarah Keppler og Melanie
Christiansen - Tilmelding: Nej.
Første klasses underholdning og dansemusik ved OS3 venter deltagerne.

Fælles forårsfest med god musik
[KONTAKT] Der lagt op til fest, når
SSF Flensborg By og SSF Flensborg
Amt inviterer til fælles forårsfest fredag den 9. marts kl.19 på Flensborghus.
Det første klasses partyband OS3
spiller atter op til dans, og der er be-

stilt en lækker festmiddag med forret
og dessert fra Holbøl Landbrugshjem. Prisen er 15 euro for medlemmer
og 18 euro for ikke-medlemmer; drikkevarer kan som sædvanligt købes for rimelige penge.
Tag venner og naboer med og få en hyg-

gelig og festlig aften på Flensborghus.
Der er kun 120 pladser, så tag en
hurtig beslutning og tilmeld dig på
Dansk Sekretariat for Flensborg By
0461 14408-125 eller på Dansk Sekretariat for Flensborg Amt 0461
14408-155.

SPINDE MED EN HÅNDTEN
Spinding på håndten var den første
metode til at fremstille garn på og er
allerede kendt siden stenalderen.
Håndtenen består af en pind med en
vægt på, der sørger for, at tenen roterer jævnt og derved spinder ulden.
På kurset lærer du, hvordan du begynder at spinde garn, den grundlæggende teknik i at spinde med en

håndten og hvordan garnet skal færdiggøres, før du kan strikke eller
hækle med det. En håndten er nemt
at have med, så når du behersker
teknikken, kan du sidde og spinde alle vegne. Håndten og uld stilles til rådighed i kurset, men du må også gerne medbringe dit eget materiale.
Onsdag, 1.2. kl. 18-21 i Mødestedet
- For begyndere - Underviser: Rikke
Drewes - Pris: 12 euro plus materiale
efter forbrug - Tilmelding: Ja.
DESIGNE PÅ COMPUTEREN
Vild med design og idéer? Velkommen til den åbne design-gruppe,
hvor alle design-interesserede mødes
engang om måneden til et kreativt
rundt bord, hvor vi kommer med
idéer, projekter, tanker, drømme og
forslag om design, diskuterer dem,
arbejder med dem og realiserer dem.
30.1., 27.2., 26.3., 30.4., 21.5.,
18.6. kl. 18-20 i trykkeriet med Marco Knappert - Materialer betales efter
forbrug - Tilmelding: Ja.

SSF/SdU

DANSK DANSETEATER I HUSUM

Rift om Rhapsody

Med dansen kan man sige meget uden et eneste ord. (Foto: Henrik Stenberg)

DEUTSCHMARK UND DÄNELAND

8. folkBaltica gesichert
[KONTAKT] Mit einem Gesamtbudget von 210.000 € steht die Finanzierung für die 8. folkBaltica vom 9.
bis 13. Mai im deutsch-dänischen
Grenzland.
Nachdem die letzten Förderzusagen
vom Norwegischen Außenministerium und von der Region Sønderjylland-Schleswig mit dem Fördertopf
Kulturdialog angekommen sind, kann
Festivalchef Jens-Peter Müller aufatmen: »Es ist jedes Jahr ein mühsames
Geschäft, aber wir haben es mal wieder geschafft.«
Zu den Hauptgeldgebern zählen wie
schon in den Vorjahren das Land
Schleswig-Holstein mit einer Fördersumme von 50.000 € und die Stadt
Flensburg. Die Ziel- und Leistungsvereinbarung, nach dem das Festival
von der Stadt 30.000 € erhält, läuft
Ende 2012 aus. Über eine neue Vereinbarung für die Jahre 2013-2015
wird derzeit in den politischen Gremien beraten. Auch die Kommune
Sønderborg hat wiederum einen
Zuschuss von 20.000 € für die grenzüberschreitenden Konzerte zugesagt.
Aus dem Programm der Region Kulturdialog fließen aus Intereg 4a-Mitteln der EU 21.000 €, die für den
neuen Festivalschwerpunkt Connecting Art & Music, einer Verbindung
von Bildender Kunst und musikalischen Darbietungen, bestimmt sind.
Im Mittelpunkt dieser innovativen
Veranstaltungen werden die in
Deutschland lebenden finnischen
Künstlerinnen Annkatrin Holmérus
und Helena Rytkönen stehen.
Annkatrin Holmérus tritt auch als
Sängerin des deutsch-finnischen Trios
Saimaa in den Hauptkonzerten am
11. Mai in Sønderborg und am 12.

Mai auf der Duborg-Skolen sowie in
Schleswig und Büdelsdorf auf. Die
Ausstellung Spuren im Hain von Helena Rytkönen wird schon am 17.
April in der Dansk Centralbibliotek
eröffnet.
Besonders freut es die Festivalleitung, dass sich die Nospa über die
Flensburger Sparkassestiftung und
die Kulturstiftungen Nordfriesland
und Schleswig-Flensburg mit einer
Gesamtsumme von 23.500 € in erheblich größerem Umfang als bisher
insbesondere an den Personalkosten
des Festivals beteiligt.

Die 87-jährige Musikerin Esther Bejerano ist eine der letzten beiden Überlebenden des Ausschwitz-Mädchenorchesters und tritt seit einigen Jahren
in einem bewegenden generationsund kulturübergreifenden Projekt mit
der italienisch-türkischen Rap-Formation Microphone Mafia aus Köln auf.

Maßgeblich beteiligt an der erfolgreichen Durchführung des Festivals sind
auch die Sponsoren und weiteren
Förderer von folkBaltica: Die norwegische Botschaft, das finnische Gene-

ralkonsulat und die finnische ESEK,
die Kommunen Aabenraa und Tønder, Sydslesvigsk Forening (SSF), das
Audi Zentrum Flensburg (AZF), Bauplan Nord, der Selbsthilfe Bauverein
(SBV), Rainer Prüss Wirtschafts- und
Kulturkonzepte, sowie NDR Info und
Deutschlandradio Kultur.
Beide Sender werden einige der TopActs aufzeichnen, mit denen Müller
jetzt die Verträge unter Dach und
Fach bringen kann. Dazu zählen u.a.
die dänische Harald Haugaard und
Helene Blum Band, das Trio Nordic,
das im vergangenen Jahr zu Schwedens bester Folkband gekürt worden
ist, und die Musikerin Esther Bejerano.
Die 87-jährige ist eine der letzten
beiden Überlebenden des Ausschwitz-Mädchenorchesters und tritt seit
einigen Jahren in einem bewegenden generations- und kulturübergreifenden Projekt mit der italienischtürkischen Rap-Formation Microphone Mafia aus Köln auf.
Im Rahmen des diesjährigen Themenschwerpunktes Deutschmark
und Däneland - Grenzen und
Grenzgänger wird sie u.a. am 11.
Mai den Konzertreigen in Flensburg
im Hauptkonzert auf der DuborgSkolen eröffnen.
Das komplette Programm der 8. folkBaltica 9.-13. Mai mit 25 Gruppen
aus 8 Ländern rund um die Ostsee,
die bei fast 50 Veranstaltungen an
über 30 verschiedenen Spielstätten
beiderseits der deutsch-dänischen
Grenzen zu erleben sein werden,
erscheint zum Beginn des Vorverkaufes am 9. März.
www.folkbaltica.de

A.P. Møller Skolen, Fjordallee 1
Arr.: SSF

Rhapsody
To 09.02.12 t 20:00 tHusum
Husumhus, Neustadt 83
Arr.: SSF

Concerto Copenhagen Symfoniens barndom
Fr 10.02.12 t 20:00 tFlensborg
St. Marienkirche, Große Str. 58
Arr.: SSF

Årsmøde sangkonkurrence Torsdagskoret synger
On 15.02.12 t 19:00 tFlensborg
Flensborghus, Norderstr. 76
Arr.: SSF

Lukas Graham
Ma 20.02.12 t 20:00 tFlensborg
Volksbad, Schiffbrücke 67
Arr.: SSF & SdU

Rasmus Lyberth
Lø 25.02.12 t 20:00 tFlensborg
Flensborghus, Norderstr. 76
Arr.: Nordisk Informationskontor, Dansk Centralbibliotek, SdU & SSF

Victor Greve - Karabin og evangelium
- om at være feltpræst i Afghanistan

Ti 28.02.12 t 19:30 tFlensborg
Flensborghus, Norderstr. 76
Arr.: Kirkehøjskole, Folkeuniversitet & SSF

Gymnasiekorkoncert Carl Orffs Carmina Burana
On 29.02.12 t 20:00 tSlesvig
A.P. Møller Skolen, Fjordallee 1
Arr.: SSF

Benny Livet er ikke det værste man har
On 29.02.12 t 20:00 tNibøl
Nibøl Danske Skole, Osterweg 67

To 01.03.12 t 20:00 tEgernførde
Jes Kruse-Skolen, Hans-Chr.-Andersen-Weg 2
Arr.: SSF

Billetter online på www.ssf-billetten.de, i SSFs sekretariaten, Aktivitetshuset, tlf. +49 461-14408 125 eller ved indgangen

skjulte, som vi går og tror.
Og her kan man roligt lokke naboen
med. For dans og musik nebryder alle sprogbarrierer.
Forestillingen er iscenesat af Tim
Rushton og Kim Brandstrup, der begge har vundet flere priser for deres
fremragende koreografier.
Se en smagsprøve på
vimeo.com/34998700
PH

Lø 04.02.12 t 16:00 tSlesvig

"33"/(&.&/5&3*4:%4-&47*(t'&#36"3."354

[KONTAKT] Hen ved halvdelen af
pladserne til Dansk Danseteaters forestiling Rhapsody på Husumhus
torsdag den 9. februar kl. 20 er allerede solgt.
Det er ret usædvanligt, men måske
var det et forvarsel, at de første allerede røg i oktober.
Forestillingen hedder Rhapsody og
viser, med dans og musik som værktøj, hvordan skjulte lidenskaber, passioner og følelser ikke altid er så

Bach, Armagos, Mendelssohn
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SSFs SENIORKLUB I SLESVIG

SSW

Fokus på
handicappede

I muntert selskab: Hver onsdag fra kl. 14 til 16.30 mødes omkring 20 medlemmer i Ansgarsalen for at spille, hygge sig eller lytte til foredrag. Alder er ikke noget, man taler om. Fra 60 års alderen er alle velkomne. "Bare mød op", lyder
devisen. "Her er altid plads til en mere," siger Ingrid Hanfstengel t.v. (Foto:
Bernd Bossemeier)

Tryghed og glæde
[KONTAKT] Det var de kendte slesvigske SSW-politikere Wilhelm
Schütt, Heinrich Vollertsen, Hein og
Hans Hinrichsen, som i sin tid realiserede ideen om en seniorklub i SSF.
De var selv tæt på pensioneringen og
havde livet igennem lagt mærke til,
hvor ensomme mennesker kan
blive, når de forlader et prægende
livsafsnit, mister venner, partnere og
opbakning.
Klubideen nød straks fra starten i november 1985 livlig opbakning. Seniorklubben blev et fast begreb i det
danske foreningsliv.
Da tiden var kommet til udskiftning
af initiativtagerne, sagde Hein Vollertsen til den daværende 58-årige
Ingrid Hanfstengel, der havde mange
års foreningserfaring på bagen gennem arbejdet i SSW-byrådsgruppen, i
menighedsplejen, sundhedsrådet og
som formand for SSF-distrikt
Holm/St.Jørgen: "Måk Du dat man".
"Jeg er nokfor ung," mente Ingrid, der
jo i forvejen havde forpligtelser nok.
Men hun overtog så alligevel den interessante ogave som leder, kasserer,
organisator, øverste " kaffetante", faktisk det hele. Hun var kontaktadresse, aftalepartner og mellemled til
SSF og det danske sekretariat.
Seniorklubben blev et vigtigt led i arbejdet i slistaden.
ALLE VELKOMMEN
"Vi taler sjældent om alderen", siger
Ingrid og fortæller medrivende om
programmet. "Vi taler alle de gængse
sprog her på egnen - blot ikke om
hinanden", røber hun med et smil.
"Vi sidder ikke blot og spiller, vi snakker om Gud og hvermand og delagtiggør hinanden i andres skæbner".
I en stor spillekiste finder man en hel
del spil. Kisten er dekoreret med et
stort donkey-hoved. Æsel er
nemlig yndlingsspillet her.
Og så serveres kaffen. Kagerne er
hjemmelavede og medbringes. Og
emner som læger og helbred berøres
kun sjældent. Her sættes glæden og
tidsfordrivet i højsædet.
Fra maj til midten af september holdes pause. Men i vintersæsonen sker
der mange interessante ting. Hver
onsdag fra kl.14 til 16.30 er der
åbenthus i Ansgarsalen. Engang
om måneden er det menigheden og
præsten, der står for foredrag, rejseskildringer, oplæsninger, også af den

humoristiske slags.
Til de uforglemmelige oplevelser hører udflugter - eksempelvis til Krusmølle, Åbenrå og Sdr. Stabel/ Süderstapel ved "skæbnefloden" Ejderen.
Julelotto og julefrokosten hører også
med til de mere ekstraordinære arrangementer. Og nytårsaften inviteres
traditionelt til Ingrids afholdte grønlangkål.
"Vi er en positiv klub", siger Ingrid
Hanfstengel.
Klubben glæder sig til at møde den
nye præst Poul Møller; ikke mindst
fordi Ansgar menigheds ve og vel ligger klubben meget på sinde. Kirken
er umiddelbar nabo. Men ingen er
tvangsindlagt til noget.
Alle føler dog sammenhængskraften,
også til den anden nabo, seniorkomplekset Margrethegårdens beboere.
Og derfor en yderligere sidebemærkning: "Dronningens yndlingsblomster,
margueriterne på Margrethegårdens
facade burde sættes i stand inden for
overskuelig fremtid. Ingrid er nemlig
også formand for udvalget vedr.
Margrethegården.
MED STILLE HÅND OG ÅBENT
SIND
Der tales i stigende grad om de gamle, om nye samlivsformer, boligkoncepter, og om frigørelse fra traditioner, der har overlevet sig selv.
Det at være alene og uden inspiration er en ulykkelig situation, som
der altid bør rettes op på. Det er også seniorklubbens mål.
En stor hjælp i klubarbejdet er Gerd
Hanfstengel, der med sin stille, lidt
skælmske væremåde hjælper både
her og der. Ingrid og Gerd Hanfstengel har fulgtes ad gennem årtier, altid
tæt på det kulturelle og politiske arbejde inden for det danske. Efter
pensioneringen og lidt mere ro i tilværelsen er det en hjertesag for dem
at arrangere hyggelige eftermiddage,
spændende ture og interessante sammenkomster i seniorklubben
Nævnes bør også, at der p.t. er to
ægtepar blandt medlemmerne. Og
også, at den ældste dame i klubben
er Frieda Illing på 94, der alt andet lige lever op til titlen på Joachim
Fuchsbergers populære bog "Altwerden ist nichts für Feiglinge".
Johanna
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Friedrich-Ebert-Str. 7, FL
t#JMMFUUFSWFEJOEHBOHFOtTickets an der Abendkasse

[KONTAKT] SSWs kommunale repræsentanter og andre interesserede
er af SSW og landdagsgruppen inviteret til et foredrag ved dr. Ulrich Hase,
delstatens kommitterede (Landesbeauftragter) for mennesker med
handicap (Menschen mit Behinderung) om „Umsetzung der UNO-Konvention für Menschen mit Behinderung auf kommunaler Ebene“ torsdag
den 2. februar kl. 18-22 i Flensborghus´ lille sal i Flensborg.
Foredraget holdes på tysk. Der Vortrag wird auf deutsch gehalten.
Tilmelding senest 30. januar på
0461-14408 312 eller gerhard.jessen@ssw.de.

BREDSTED

Lotto
[KONTAKT] I morgen, fredag
den 27. januar er gymnastiksalen på Bredsted Danske Skole
ramme om de danskes fælles
lotto-spil.
Det er Aktive Kvinder, der arrangerer og således er en slags lottekorps denne dag.
Det gælder dog kun selve lottospillet. For catering står SSF og
børnehaven.
Man vil kunne købe pølser med
brød æbleskiver, kaffe og læskedrikke med eller uden skum på
toppen.
Spillet begynder kl. 19.

FLENSBORG-BIFFEN

»Dirch«
[KONTAKT] Hundredtusinde danskere har set den, og tirsdag den 31. januar kl. 19.30 kan den også ses i
Sydslesvig: Flensborg-Biffen viser
Martin Zandvliets biografiske drama
»Dirch« om den danske komiker og
allerede en myte som 30-årig, Dirch
Passer, med Nikolaj Lie Kaas i hovedrollen.
Det foregår i Flensborghus´ biografsal i Flensborg; forevisningen er gratis
- og traditionen tro serveres der ost
og rødvin til 5 euro.

SSW-NYTÅRSKAFFE I SLESVIG

Fra sidste års »nytårskaffe« i Slesvig: f.v. Rainer Wittek, Harry Heide, Peter Brinkmann og Lars Thomsen. (Foto: Lars Salomonsen)

Kaffen og viserne er klar
[KONTAKT] - Det virker måske på
folk, som om vi slet ikke har haft prøver på vor revy, men det har vi altså.
Blot har vi ikke lært teksterne udenad.
Det siger Peter Brinkmann, idé- og
ankermand bag SSW Slesvig Bys
»nytårskaffe«, der i år finder sted lørdag den 28. januar kl. 14.30 på
Oprøret i arabien
(Mel.: Storkespringvandet)
1.
Ali bali ali bali bi,
luk ej dine øjne i.
Det vil aldrig mere gå forbi det store ny araberoprør.
Kairos stemning er så hjertevarm,
men på pladsen er der larm:
No´n bli´r skudt af lovens lange arm
ved det store araberoprør.
2.
Ali bali ali bali bi,
hvad sker der i Tripoli?
Det vil aldrig mere gå forbi det store araberoprør.
En protest, der bliver til en storm,
vil ha´ anden styreform,
og Ghadafis klovne-uniform
flås og brændes i araberoprør.
3.
Ali bali ali bali bi,
får det nu et despoti
af et magtfuldt teokrati det store ny arraberoprør?
Den ny enhed bli´r som kloroform,
lydigheden for enorm:
Resultatet af den store storm
ved det store ny araberoprør?
Vægtersang
1.
Et går gik nu til ende,
dets blus blev pustet ud.
Da lad nyt håb os tænde
til skæbnens gode bud:
Giv regn det tørre sand.
Vogt mand og mus
i Japans hus,
Tsunamis storm og vand
2.
Vort klima i forandring
vil tvinge også os
ud på en ørkenvandring
al vanens magt til trods.
Hvad dig bedrøve vil,
vær ej forknyt
at tænke nyt,
vær fingernem og snild.
3.
Du må ej mere stole

Hiort Lorenzen-Skolen. Det traditionsrige Lolfod 69 står ikke til rådighed mere, og salen på Slesvighus er
først færdig til sensommer.
Bag det fredelige ord »nytårskaffe«
skjuler der sig den ikke blot i Slesvig
populære nytårsrevy, som både Slesvig SSW og SSW-byrådsgruppen indbyder til og står for.
på evig energi,
i kernekraft dig sole,
den tid er længst forbi.
Til hjertet når alarm:
vær klog og snild,
vogt lys og ild.
Vor jord kan bli´ for varm.
4.
Om hjørnet ligger banken hør ej annoncens røst.
Vogt dig for pengetanken.
Du får beskeden trøst,
men vågner med et smæld,
som alle mand
i disse land,
alverden står i gæld.
5.
Og de, som styrer verden
fra deres høje stol,
lad dem i deres færden
os lyse som en sol,
bevare landets vel,
vor gode jord
i syd og nord,
til dagen går på hæld.
En dronning var i 40 år
(Mel.: En sømand har sin enegang)
1.
En dronning var i 40 år
på landets trone sat.
Med denne sang vi sværmer for
vor dyrebare skat.
Hun styrer riget sikkert nok
fra sin kommandobro.
Hip hip hurra fra folkets flok
til Dig, Margrethe TO.
2.
Århundreder i landet gik,
helt hen i hedenold.
Da stod med skærpet falkeblik
ved Danevirkes vold
Din tip-tip-oldemor,
Margrete ET ved navn.
Vi går i dag i hendes spor
og tager Dig i favn.
3.
At gå to skridt bag Frederik,
det må du find dig i.
Han følger mig af brug og skik,
så kommer du, Henri.

Ifølge aktørerne er revyen i år en
anelse alvorligere end ellers - men
altså fortsat en morsom og tankevækkende eftermiddagsoplevelse.
Efterfølgende nogle smagsprøver på,
hvad der venter folk på lørdag.

Nyd du som jeg de kære små,
som flokkes omkring os og svigerdøtre ligeså dusiner - snart et gros.
4.
Min nytårshilsen gælder jer,
I kære søndenskels,
så trofast som en musketer,
i al fald, mestendels,
er alt, hvad man forlange kan
i Caix på mit chateau fransk hilsen fra et broderland,
fra OS, Margrethe TO.
Spin spin, hemmelige doktor
(Mel.: Tysk folkesang Spinn, spinn,
meine liebe Tochter)
1.
Spin spin, hemmelige doktor,
så jeg bliver kendt jamen, kære du, minister,
mit medicament.
Jeg kan ikke spinde,
mit hovede smerter.
Jeg er, jeg er helt inkompetent.
2.
Spin spin, hemmelige doktor,
så jeg får succes jamen, kære du, minister,
mit portemonnæ.
Jeg kan ikke spinde.
Ich bin knapp bei Kasse,
som tynd, som tynd, som tynd urtete.
3.
Spin spin, hemmelige doktor,
så jeg rager op jamen, kære du, minister,
vi har motorstop.
Jeg kan ikke spinde,
de møj-journalister,
de spænder ben for mit skånejob.
4.
Spin spin, hemmelige doktor,
lad os bytte plads jamen, kære du, minister,
det er noget gas.
Jeg skal jo nok spinde,
thi for øretæver
er du, er du en god holdeplads.
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Jon Hardon Hansen, Vesterland, Victor Madsen Greve, Frederiksstad, og Jacob Ørsted, Flensborg.

GAVE TIL DÅBSBØRN

FLUESMÆKKEREN

Ja til vielse af
homosexuelle par

»Ingen er så tryg i fare« fra børnesalmebogen.

Børnesalmebog
for kirke og hjem
[KIRKESIDEN] Hvad skal børnene lave, når de er med til gudstjeneste?
Både præst og forældre kan blive lidt
betænkelige ved, om børn nu også
kan sidde stille en hel gudstjeneste
igennem. Nogen forsøger at lade
dem spise sig gennem gudstjenesten
ved at give dem en pose slik. Nogle
kirker har en legetaske eller henviser
børnene til et legehjørne, hvor de
kan underholde sig under gudstjenesten med malebøger og andet stille
legetøj.

streret af Dina Gellert, så de, der ikke kan læse endnu, kan følge med
ved at kigge billeder.
Børnesalmebogen har et bredt udvalg af de danske salmer med og
spænder over både Sorrig og glæde,
Opstanden er den Herre Krist,
Spænd over os dit himmelsejl og
Herre Gud! Dit dyre navn og ære.
Salmeudvalget gør, at børnesalmebogen kan benyttes ved både højmessen, børnegudstjenester, bryllupper
og begravelser.

BØRNENE SKAL DA SYNGE MED
Forlaget Bolden har udgivet en salmebog for børn i alderen 3-10 år.
Bogen er smukt og inspirerende illu-

OGSÅ TIL HJEMMET
I en tid, hvor nogle institutioner har
berøringsangst med salmesangen,
kan man frygte, at en hel generation

mister indsigten i og kendskabet til
den danske salmeskat. Med børnesalmebogen er der nu mulighed for
også derhjemme at synge salmer,
idet der følger en CD med. Det er
musikerne Sille Grønberg og Palle
Windfeldt, der har indspillet 14 salmer.
Børnesalmebogen bør stå i enhver
kirke og gives som gave til dåbsbarnet.
Jacob Ørsted

[KIRKESIDEN) Det grundtvigske forum, tidligere kaldt Kirkeligt Samfund,
fremsatte i forrige uge et – efter min
mening – yderst velafvejet synspunkt,
nemlig et forslag til vielse af homosexuelle par i kirken.
Det vil altså sige et ritual – som skal
være til fri afbenyttelse for de præster
og ægtepar, som er parat til at vie og
til at blive samgivet/viet på dette
grundlag.
Ritualet ligner på mange måder det,
vi kender i forvejen. Også i det nye
ritual er det centrale, at kærlighed og
trofasthed er det bærende, sammen
med bøn og velsignelse. Og selvfølgelig det indbyrdes løfte mellem parterne.
Og så i øvrigt: man fastholder ordet
´ægteskab´ og ´ægtefolk´ - det
kræver ganske vist en om-tænkning
eller en ny-tænkning i forholdet til en
århundredeårig gammel tradition,
hvor dette ord er reserveret mand og
kvinde.
Ordet selv betyder nemlig - rent
sprogligt - ikke andet end: en varig
ordning.
Ægte- eller højtysk ehe går tilbage til
latinsk aevum=varighed, evighed.
Senere kommer aspektet ægte i betydningen ´lovlig´ til.
Ordet ægteskab har altså oprindeligt
ikke noget med ´køn´ at gøre, men
drejer sig om en legitim tidsubegrænset pagt. Altså en varig ordning.
Fra de danske biskopper kan i foråret
ventes et udspil til ritual. Så vil regering og Folketing kunne vedtage den
endelige lovudformning. Jeg håber
på, at en sådan lov kommer på
plads, så vi kan komme videre.

Titel: Børnesalmebogen.
Omfang: 58 salmer, 120 sider.
CD: 14 salmer, 44 minutter.
Pris: 249 kr. med CD/199 kr. uden
CD.

BOSAT I SYDSLESVIG

Hvad kan du bruge
Folkekirken til?
[KONTAKT] Hvad kan jeg bruge Folkekirken til, når jeg er bosat i Sydslesvig? er et hyppigt stillet spørgsmål.
Først og fremmest kan du glæde dig
over, at du kan gøre brug af Dansk
Kirke i Sydslesvigs mange tilbud, og
at du har 24 folkekirkepræster til din
rådighed uden at skulle over grænsen. Den folkekirkelige service er
tættere her hos os end i Danmark;
det er noget som jeg og min familie
sætter pris på.
Men der kan være særlige forhold,
der gør, du oplever behov for service
i Folkekirken i Danmark. Det er et
temaf som jeg har en del erfaring i, i
kraft af selv at være grænsegænger og
mit professionelle virke som kordegn
ved Bov og Holbøl sogne. Derfor er
jeg her på Kirkesiden blevet bedt om
at svare på nogle spørgsmål, som oftest bliver stillet af dansksindede fra
syd for grænsen i forbindelse med
kirkelig service i Danmark.
Kan jeg blive gift, døbt eller begravet i
Bov eller Kollund kirker?
Ja, hvis du er medlem af Dansk Kirke
i Sydslesvig eller Folkekirken. Det er
en lokal beslutning i Bov sogn, at
Dansk Kirke i Sydslesvig ligestilles
med Folkekirken. Hvis du herudover
er døbt, udvandret eller i længere tid
har boet i Bov eller Holbøl sogne, er

det oven i købet gratis, hvis du er
medlem af den danske Folkekirke.
Hvad med andre kirker?
Det afhænger af, hvilke takstvedtægter de har, men prisen i Bov sogn er
et godt udgangspunkt. Der findes også de sogne, der ikke kræver betaling; det er tit de små sogne.
Hvad koster kirkelige handlinger og
begravelser, hvis jeg opfylder ovenstående men ikke har en tilknytning til
sognet?
Leje af kirken 1250 kr. + obligatorisk
kirketjener 600 kr. Herudover kan
der efter behov stilles organist til 750
kr. og kirkesanger til 750 kr. til rådighed. Skal betales forud. Heruover
koster det, hvis du ønsker blomsterpyntning eller lys, yderlig gebyr, minimum 300 kr. til kirketjener (uden
materialer og buketter), uanset om I
selv eller kirketjener sørger for pyntning. Det er ikke billigere end at leje
f.eks. Adelby Kirke i Flensborg, tværtimod.
I forbindelse med begravelse på kirkegård skal du som medlem efter 1/7
2012 forvente lignende priser som i
Tyskland. Et 2-personers kistegravsted, med gravkastning, hæk, vedligeholdelse, blomster og gran, ca.
50.000 kr. for 25 år. Og et urnegravsted for 10 år på samme betingelser

som kiste ca. 10.000 kr. I fællesplæner er det ned til 70% billigere, afhængig af evt. sten, udsmykning m.v.
Har jeg en særlig tilknytning til en
kirke, hvis mit barn er døbt der?
Nej, det har dit barn til gengæld.
Betaler jeg kirkeskat i Danmark, når
jeg er medlem af Folkekiren men bor
i Sydslesvig?
Nej, men dit medlemskab fortsætter.
Skal jeg være medlem af Dansk Kirke
i Sydslesvig for at få kirkelig service i
Danmark?
Ikke hvis du er døbt i et sogn i Danmark eller var medlem af Folkekirken, da du boede i Danmark og ikke
har meldt dig ud.
Er du i tvivl eller har du yderlige
spørgsmål, kan du ringe til kontoret i
Bov på tlf. 0045 7467 0917 eller
maile til kirkekontor@bovsogn.dk.
Thore Jensen,
kordegn

Bov Kirke.

Et nyt ritual som det omtalte ophæver ikke de gamle ritualer. Friheden
går begge veje.
Der er således ikke tale om, at kirkeministeren og et folketingsflertal vil
tvinge folkekirkepræster og andre
trossamfund til at skulle forestå vielser af personer af samme køn. Som
det fejlagtigt er blevet hævdet af Birthe Rønn Hornbech: “Vi har fået en
(ny) regering, som er parat til at
knægte åndsfriheden og se stort på
frihedstraditionen om at lade trossamfundene være i fred” (Kristeligt
Dagblad, 6.1.12).
Hendes påstand er usand, og den bidrager kun til at forplumre debatten.
Den nye kirkeminister kunne da også
dagen efter dementere: “Regeringen
vil IKKE angribe religionsfriheden, og
regeringen vil IKKE lovgive om, hvilke
kirkelige handlinger de forskellige
trossamfund skal udføre for deres
medlemmer.” (Kristeligt Dagblad,
7.1.12, min fremhævelse).
Og så slutter han af med at hugge
det ud i flint: “Præster i Folkekirken
vil ikke blive tvunget til at foretage vielser af samme køn. De vil kunne sige nej til det.”
Ved at give et sådant nyt ritual fri, så
gør Folkekirken det muligt for ethvert
ægtepar (af hvad art det måtte være)
at bede om Guds kærlighed og velsignelse over deres ægteskab.
Og det er vel lige præcis det som –
foruden samgivningen og løftet til
hinanden – er det centrale ved enhver kirkelig vielse. Og her er kønnet
underordnet.
Sten Haarløv,
præst i Flensborg

