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[KONTAKT] Det er med bekla-
gelse, at vi i SSF har måttet ta-
ge til efterretning, at Søren
Krarup fra Dansk Folkeparti har
besluttet at træde ud af Folke-
tingets Sydslesvigudvalg.
Krarup har med sin viden og si-
ne synspunkter altid været
med til at holde de danske
sydslesvigere til ilden og været
med til at sætte fokus på det
danske mindretals grundlæg-
gende forudsætninger.
Trods forskellige synspunkter
på dette eller hint har Krarup
været med til at give vort dan-
ske fællesskab substans og klar-
hed og derved udfordret os i
Sydslesvig. Som ethvert sam-
fund har det danske mindretal
ligeledes brug for spørgsmål,
der tvinger os til at tænke vort
værdifællesskab vertikalt og til
at stå ved vor nationale foran-
kring - alt andet lige.
SSF og Samrådet vil gerne sige
Søren Krarup tak ved en pas-
sende lejlighed.
Til Søren Krarups efterfølger i
udvalget har Dansk Folkeparti

udpeget folketings- og europa-
rådsmedlem Martin Henriksen
(33), der allerede i en række år
har udvist stor interesse for det
danske mindretal i Sydslesvig
og også har deltaget aktivt i de
danske årsmøder.
Henriksen er således ikke
ukendt i og ubekendt med det
danske mindretal i Sydslesvig.
Henriksen er medlem af DFs
hovedbestyrelse, medlem af
DF-folketingsgruppens besty-
relse og partiets udlændinge-
og integrationsordfører. I Folke-
tinget har han sæde bl.a. i Ud-
lændinge- og Integrationsud-
valget, i Uddannelsesudvalget
og i Færø- og Grønlandsudval-
gene - og nu altså også Sydsles-
vigudvalget.
I SSF byder vi Martin Henrik-
sen velkommen til et lige så
konstruktivt samarbejde med
ham, som vi lykkeligvis har
med alle medlemmer af Syd-
slesvigudvalget - og altså også
har haft det med Søren Krarup.

SYDSLESVIGSK FORENING

Farvel og
velkommen

Lidt benovet
[KONTAKT] Lidt benovelse skal der til, når man
pludselig er kattekonge i Egernførde. (Foto: privat)

DLT-Revy
[KONTAKT] Det lille Teater Flensborg er efter flere
års revypause klar med en ny revy. (Foto: Adrian
Seehawer)

Farvel til biskop
[KONTAKT] Kirkesiden byder på en afskedssamtale
med vor biskop (foto: Lars Salomonsen), en velkomst
til en ny præst og tanker om præsters tro.

Klippe-klistre
[KONTAKT] Uffes Kaffebar i Tønning har noget til
store som små, også klippe-klistre. (Foto: Werner
Schlickert)

FUSIONER PÅ SILD

SSF Sild en realitet
[KONTAKT] De tre SSF-distrikter på
Sild var i mandags samlet til stiftende
generalforsamling i Hans Meng-Sko-
len i Vesterland for at fusionere til et
fælles ø-distrikt SSF Sild.
Aftenen startede med tre særskilte
generalforsamlinger i distrikterne List,
Vesterland-Hørnum og Kejtum, hvor
beslutningen om en sammenlægning
blev truffet. Efter dette samledes man
i gymnastiksalen for at afholde den
stiftende generalforsamling. Der var
mødt godt 40 medlemmer op, og det
nye distrikts første bestyrelse består
af:
Formand Jon Hardon Hansen, næst-
formand Nina Godsk Sørensen, kas-
serer Gregor Manthey, og bestyrel-
sesmedlemmerne/ bisidderne Maren
Sowada, Inge Bennör Maether, Peter
Petersen, Angelika Eck, Karin Horup,
Maike Hauschildt og Heiko Møller.
John Nielsen og Walter Johannsen
blev valgt til revisorer.
Dermed er den nye bestyrelse fint
sammensat, idet alle de tidligere di-
strikter er repræsenteret i den.
SSF-amtskonsulent Lars Petersen sty-
rede sine generalforsamlinger sag-
kyndigt og uden problemer, SSF-
amtsformand Ralf Hansen overbragte

hilsener fra amtsstyrelsen, og SSFs
foreningskonsulent Tine Andresen,
der også ledte den ene af generalfor-
samlingerne, appellerede til den nye
bestyrelse om at sikre kontakten til
alle medlemmerne og intensivere
samarbejdet mellem forening og sko-
le/ børnehave.

Den nye distriktsformand Jon Har-
don Hansen takkede alle tidligere
bestyrelsesmedlemmer i de nu for-
henværende distrikter for godt arbej-
de.

LP/Be.

Det nye SSF-distrikt Sild er en realitet; glæde på generalforsamlingen. (Fotos: Tine Andresen)

Den nye SSF-distriktsbestyrelse, hvor alle tre nu fhv. distrikter er repræsenteret,
med den nye formand Jon Hardon Hansen t.h.

FAMILIETEATER FOR ALLE

Fra Valhal-forestillingen. (Foto: Gud-
mund Thai)

Valhalla for hele familien
[KONTAKT] Har man ikke besluttet
sig for familiens eftermiddagspro-
gram lørdag, så er Folketeatrets fami-
lieforestilling "Valhalla - balladen om
Balder" lørdag den 16. februar kl. 16
i Nordfrieslandhalle i Læk sagen. Og-
så når man eventuelt skal køre en lil-
le times tid. Her kan alle være med
fra 6 år og opefter.
Guderne i Valhal vil se hele familien
til fest. Guderne i Valhal gør klar til
hver en gæst. Og de byder på en
mytologisk fest af en familieforestil-
ling. En eventyrlig og magisk musical
om de gamle nordiske guder for bå-
de store og små.
Med musikken springer Sigurd Bar-
rett ud som musicalkomponist og vi-
ser endnu en side af sit mangfoldige
talent.
Historien er bygget over Peter Mad-
sens og Henning Kures berømte teg-
neserie. De to halvbrødre Balder og
Høder er forelsket i den samme
Nanna. Jalousien mellem de to brød-
re slår gnister. Bedre bliver det ikke,
da den luskede Loke blander sig.

Høder beslutter at slå Balder ihjel for
at vinde Nanna. Men ved gudernes
mellemkomst forsones brødrene. 
Lars Bom spiller Odin, Nastja Arcel
spiller Frigg, Charlotte Guldberg Fre-
ja, Johannes Nymark Balder, Pelle
Hebsgaard Høder, Nis Pedersen Tor,
Søren Hauch-Fausbøll Miming, Lise
Koefoed Nanna og Kim Henriksen

spiller Loke. 
Musicalen fortæller de gamle myter
på en helt ny måde. 
Der er masser af spænding og spas
for hele familien i Folketeatrets my-
tologiske og musikalske eventyr. 
SSF har sat entréen til familievenlige
7,50 euro.
www.folketeatret.dk 
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ECMI

SLESVIG

BIBLIOTEKERNE

EGERNFØRDE

DOLAs DUKKETEATER

Månedens bedste
[KONTAKT]. Torsdag den 28. februar
præsenterer de danske biblioteker
nogle af månedens bedste bøger; i
Husum med Anni Søndergaard kl.

10.30; i Slesvig med Carsten Reyhé
kl. 16; og i Flensborg med Karl Fis-
cher også kl. 16.

Nostalgisk håndarbejde
[KONTAKT] SSF Slesvig Centrum-
Nord indbyder til en nostalgisk hånd-
arbejdsdag, første gang lørdag den
23. februar kl. 10-16 på Slesvighus,
Lollfod 89, med nålbinding som em-
ne. Pris: 12 euro + materiale.

Det er meningen, at der tilbydes fle-
re gamle håndarbejdsteknikker ca.
hver fjerde uge.
Distriktet beder om tilmeldelse se-
nest den 20. februar hos Tasha Coo-
per, tlf. 04621-989766.

Regional identitet: fælles
kultur eller multikulturel?
[KONTAKT] Diskussionen om regio-
nal identitet er vendt tilbage i Euro-
pa, især i forbindelse med den øko-
nomiske udvikling og ønsket om at
tiltrække investorer.
Regional identitet berører også græn-
seregioner og ideen om et fredeligt
og stærkt Europa. På den ene eller
anden måde er regional ”branding”
blevet til et populært hjælpemiddel,
når man forsøger at profilere sig som
region. Slesvig er ingen undtagelse.
Kritikerne argumenterer både for og
imod en fælles identitet. Men i en re-
gion med fire politisk anerkendte
mindretal og to nationale kulturer,

kan man overhovedet tale om én
fælles identitet? Og hvad betyder re-
gional identitet for mindretallene, og
hvordan ville disse gerne se diskus-
sionen fortsætte i fremtiden?
Det søges belyst af foredragsholder
Lars Harms, SSW-landdagsmedlem,
og moderator prof. dr. Martin Klatt,
Syddansk Universitet, ved den fjerde
rundbordssamtale på ECMI, Kompag-
niporten, Skibbroen/ Schiffbrücke 12
i Flensborg mandag den 15. april, kl.
19-21.
Kontakt og tilmelding via Maj-Britt R.
Hansen, hansen@ecmi.de.

15.
De danske foreninger i Tarup: Filmen ”Hvidsten-gruppen” vises i Taruphus kl. 19
Lyksborg UF: Fredagsklub på skolen kl. 18.30
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark: Vinsmagning på skolen kl. 19
SSF Ejdersted Amt: Grønkålsspisning på Hotel Nordfriesland, Tønning kl. 19
SSF-distrikt Pris-Klaustorp: Generalforsamling i Christianshus kl. 19.30

16.
SdU: Miniholdturnering for puslinge og mikropuslinge i Idrætshallen, Flensborg
SSF: Folketeatrets familiemusical ”Valhalla – balladen om Balder” i Nordfrieslandhalle, Læk kl. 16
Flensborg SSF- og SSW-distrikt Sporskifte: 90`er party i Det Danske Hus kl. 20
De danske foreninger i Tarup: Teatertur for hele familien til ”Valhalla” i Læk
SSF-distrikt Lyksborg: Teatertur for hele familien til ”Valhalla” i Læk, fra ZOB Lyksborg kl. 14.30
SSF-distrikt Tarp/Jerrishøj: Teatertur for hele familien til”Valhalla” i Læk, fra ZOB i Eggebæk kl. 14.30
Valsbøl pastorat: Teologi for lægfolk: ”Byzanz-Konstantinopel-Istanbul” med foredrag ved Finn
Rønnow, Herdis Halvas-Nielsen og Heinrich Schwab på Valsbølhus kl. 9.30-15

17.
DKS: Afskedsgudstjeneste for biskop Niels Henrik Arendt i Helligåndskirken Flensborg kl. 14
Skovlund menighed: Generalforsamling i forsamlingshuset efter gudstjenesten kl. 11

18.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Diabetikerklub i menighedshuset kl. 14
SSF-distrikt Hanved/Langbjerg: Lysbilledforedrag med Sarah Keppler om ”En rejse gennem Alas-
ka” i Langbjerg Forsamlingshus kl. 19.30
SSF-distrikt St. Peter-Ording: Højtlæseaften på Klitskolen kl. 19.30-21
SSF-distrikt Sønderbrarup: Generalforsamling i kirkens mødelokale med spisning kl. 19

19.
Dansk Sundhedstjeneste: Foredrag om demens: AFLYST
Lyksborg Kvindeforening: Generalforsamling på skolen kl. 15.30
Skovlund Ældreklub: Fastelavnshygge i forsamlingshuset kl. 15
SSW-distrikt Eggebæk/Langsted: Generalforsamling og opstillingsmøde i Gärtnerkrug kl. 19
Slesvig SSF-distrikt Frederiksberg: Besøger Danevirke Museums mindretalsudstilling kl. 19
SSF- og SSW-distrikt Strukstrup: Generalforsamlinger på skolen kl. 19.30

20.
Dansk Centralbibliotek og SdU: Foredrag med Dorthe Gjerlevsen om ”At være et særligt sensitivt
menneske” på Flensborghus kl. 19.30
Flensborg SSF-distrikt Nord: Kaffe i Ældreklubben Sortevej i Tønnsenhuset kl. 14
Flensborg SSF-distrikt Centrum-Duborg-Vest: Generalforsamling på Flensborghus kl. 19
Lyksborg pastorat: Læsekreds i præstegården kl. 19.30
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
SSW-distrikt Store Vi: Politisk møde på skolen kl. 19.30
Slesvig SSF-distrikt Centrum-Nord: Generalforsamling på Slesvighus kl. 19
Slesvig Menighedspleje: Cand.mag. Jan P. Jessen om ”Den Slesvigske Samling” i Ansgarsalen kl. 14.30

21.
SSW-arbejdsgruppen Holsten-Hamborg: Generalforsamling med foredrag med Anke Spooren-
donk om ”Slesvig-Holstens nye politik med SSWs deltagelse” i den danske sømandskirke i Ham-
borg kl. 19
Dansk Erhvervsforening: Virksomhedsbesøg i Scandinavian Park Hanved kl. 16
SdU: Cocktail-kursus for 12-14 årige på Cornelius Hansen-Skolen Flensborg kl. 16-18
Det Lille Teater Flensborg: ”DLT-Revy 2013” i Hjemmet kl. 19.30
SSF: Folketeatrets ”Jeg elsker dig” på Flensborg Teater kl. 20
SSW-distrikt Skovlund og omegn: Generalforsamling og opstillingsmøde for Hørup og Valsbøl i
Skovlund Forsamlingshus kl. 19.30
SSF-distrikt Egernførde: Generalforsamling i Medborgerhuset kl. 19
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15-17 
Torsdagsklubben Mårkær: Hygge i børnehaven kl. 15

Heer drååwe we üs
21.
Friisk Foriining: Biikebrennen am Üülje Browäi in Lindholm um 19 Uhr. Ab 20 Uhr Fest mit
Grünkohlsuppe im ”Fraschlönj"

Noget for enhver smag
[KONTAKT] Aktivitetshuset i Flens-
borg tilbyder også i denne omgang
en række kurser for alle:

QUILLING 
v/ Bodil Senn mandag, 18. februar
kl. 17-19.
Quilling er en gammel metode til at
udnytte reststrimler af papir til deko-
rativ pynt. Quilling betyder fjeder.
Man ruller papirstrimler til en fjeder
og trykker den i facon. Man kan lave
uendelig mange figurer og mønstre.
Tilmelding på 0461 150140 eller ak-
ti@sdu.de. Pris: 8 euro + materiale.

KINESISK KUNST
v/Sönke Büsen mandag, 18. februar
kl. 19.
I forbindelse med sin aktuelle udstil-
ling i Aktivitetshuset holder kunstne-
ren Sönke Büsen et oplæg om ”tradi-

tionel kinesisk landskabsmaleri som
et spejl for den kinesiske filosofi”,
om sit arbejde og sine værker. Aktivi-
tetshuset giver et glas sekt/juice.
Tilmelding ikke nødvendig

HÆKLE MY BOSHI-HUER
v/Lise Paulsen. Gratis intro tirsdag,
19. februar kl. 17-19.
My boshi-huer blev opfun det i Japan
og eksporteret til Europa. Huerne
kan hækles rimelig hurtig, de varmer
hovedet og ser endda seje ud.
Medbring my boshi-garn hhv. andet
garn i samme tykkelse plus passende
hæklenål.
Ingen tilmelding.

FOLIE TIL DIN BIL
v/ Marco Knappert. Gratis intro ons-
dag, 20. februar kl. 17-18.
Pris: Materiale efter forbrug. Ingen

tilmelding.
Det er lige meget, om du skal have
blomster, stjerner, en tekst eller andet
på din bil. Alt er muligt, når du kom-
mer til intro duktionen og sammen
med Marco layouter et motiv, som så
trykkes på en folie. Folien kan så sæt-
tes i f.eks. bilvinduet eller bagklap-
pen.

KNAGER AF TRÆ OG SØLV
v/ Helge Bastiansen onsdag, 20. fe-
bruar kl. 17-19.
Pris: Materiale efter forbrug. Ingen
tilmelding.
Af et gammelt bræt og nogle sølvske-
er vises, hvor dan man kan lave en
unik garderobe, hvor sølvskeerne
fungerer som knager. Medbring egne
sølvskeer og godt humør.

[KONTAKT] Mød de tre populære fi-
gurer Anton, Ludvig og Kasper optræ-
der på Dolas skrå brædder på Flens-
borg Bibliotek, Nørregade/ Norderstr.
59, nu lørdag kl. 11.
Anton elsker at slås med sit kramme-
dyr. Så går det i stykker, og det er An-
ton ked af.
Hvem er mon det, som ringer på
Ludvigs dør, når han vil sove, og
hvorfor?
Kasper er helt forvirret. Nogen har
fortalt ham, at der findes drager. Det
tror han ikke på.
Efter forestillingen er der kaffe, te og
saftevand til både store og små. 

Mød Anton,
Ludvig og
Kasper

Dolas Dukketeater. (Foto: privat)

Lidt benovet - og stolt: Katten blev
slået af tønden.

Fastelavn i Medborgerhuset
Dejlige børn i herlige kostumer. (Fo-

tos: privat)

[KONTAKT] ”Nu er det fastelavn, så
har jeg glemt mit navn. Har taget ma-
ske på, det kan du nok forstå.”
Sådan lød det fra Medborgerhuset,
da SSF i lørdags fejrede familiefaste-
lavn sammen med 72 deltagere.
Der blev sunget utrolig mange faste-
lavnssange, danset og leget og selvføl-
gelig blev katten traditionen tro slået
af tønden. 
Først var det børnene – de slog og
slog og slog. Tilsidst blev kongeparret
kåret. Pedder blev årets konge og
hans dronning blev Lotta. Herefter
var det de voksnes tur. Det gik til
gengæld hurtigt i år, og kongen blev
Katrin, der fik Markus til dronning –
ja sådan kan det gå. Mens nogle flitti-
ge bestyrelsesmedlemmer delte alle
karameller og andre godter i de store
slikposer, blev årets bedste udklæd-

ning både blandt små og store fun-
det. Pedder som Ole Lukøje (Sand-
mann) gik af med sejren og det store
glas Nutella.
De voksne måtte dele – men fik dog
hver en flaske sekt, idet Edda som
banan og Gitte som snemand lå lige
højt i kurs.
Selvfølgelig fik alle fastelavnsboller,
de gode hjemmebagte med farvet
glasur. Tak til Lis for de mange, man-
ge boller, der igen smagte herligt.
Til slut sang forsamlingen ”og hvis jeg
ingen penge får, kommer jeg igen til
næste år”, og da vi ikke delte penge
ud, er vi sikre på mange gæster igen
til næste familiefastelavn i Medbor-
gerhuset.
Tak til alle, der var med til at gøre
denne eftermiddag sjov og festlig.

gw
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FRIESEN & BIIKE KRITISK FLEMMING NIELSEN

SSW

DET LILLE TEATER FLENSBORG

De er gode
til mange ting
i mindretallet

KONTAKT] I sin afstemningsfest-tale i
Møgeltønder kom journalist Flem-
ming Nielsen, Egernsund, også med
en række kritiske bemærkninger om
det danske mindretal i Sydslesvig,
dets bestræbelser på mere synlighed
i den danske offentlighed, og om
Grænseforeningen:
Mange danske sydslesvigere - ikke
mindst højt oppe i hierarkiet - er til-
syneladende totalt blinde for, hvor
meget de skader deres egen sag, når
de år ud og år ind - i Det sydslesvig-
ske Samråd og mange andre steder -
udkæmper det ene ufrugtbare slag
efter det andet. Tænk, hvor mange
fantastiske initiativer, der kunne kom-
me ud af det, hvis ledende ansatte,
foreningsfolk og politikere, blev enige
om at lægge de interne magtkampe
bag sig - og i stedet arbejde sammen
for HELE mindretallet. Ind imellem
fornemmer man, at nogle af spidser-
ne hellere så det danske mindretal gå
til grunde end at lade "de andre" få
magten.
Jeg ved godt, at de kan blive lidt
stramme i betrækket dernede på
Flensborghus og Stuhrsallé og hvor
mindretallet i øvrigt sidder og værner
om magten, når de møder kritik - det
kan jeg fint leve med. Men de har jo
også mange at være sure på ind imel-
lem, hvor ikke alt går efter deres ho-
ved: politikerne i Kiel, dem i Berlin -
og dem i København. Alt for få i
Danmark vover at pille lidt ved det
idealbillede, som de danske sydsles-
vigere forsøger at fastholde.
Indtil nu har ingen i Danmark - af
dem, der sidder på pengene og ved,
hvad der rører sig dernede - kunnet
overbevise de danske sydslesvigere
om, at det er på tide at tage de selv-
kritiske briller på og opføre sig som
voksne.

FORSTÅR IKKE KRITIK

Hvor tit har vi ikke - alene det sidste
par år - hørt folk i mindretallet sige til
hinanden: "Nu MÅ vi altså også til at
fortælle folk i Danmark om de man-
ge spændende og vedkommende og
utrolige ting, der sker hernede". Men
- det bliver aldrig til noget. Som regel
er det økonomien, der får skylden.
Men med et tilskud på godt 400 mil-
lioner kroner - alene fra den danske
stat - plus det løse fra A.P. Møller og
andre gode fonde - skulle der nok
være råd til et par journalister eller
tre.
Man kunne jo samtidig begynde med
at gøre hele administrationen af min-
dretallet mere tidssvarende og ratio-
nel. Jeg påstår ikke, at de stadig skri-
ver med pen og blæk og fyrer i kak-
kelovn alle steder i mindretallets or-
ganisationer, men der er store sum-
mer at hente, hvis man har mod til at
centralisere og modernisere organisa-
tionerne.
De er gode til mange ting i det dan-
ske mindretal - og det mener jeg helt
seriøst - men at forsøge at forstå rele-
vant kritik fra Danmark, der er posi-
tivt ment, hører ikke til deres spids-
kompetencer. Nogle gange bliver de
helt mimose-agtige og tøsefornærme-
de, når der en sjælden gang kommer
et kritisk pip fra Danmark.
Og her tænker jeg ikke på den kritik,
som folk som Søren Krarup rejser
med mellemrum, men alene på den
kvalificerede og seriøse kritik.

GRÆNSEFORENINGEN

Da folk som Torben Rechendorff og
Bent A. Koch stod i spidsen for
Grænseforeningen, blev mindretallet
ikke kun strøget med hårene. For-
eningen havde indflydelse - også på
den del af det politiske liv i Dan-
mark, der interesserede sig for det
danske mindretal.
Men det triumvirat, der nu om stun-

der styrer den tidligere så store
Grænseforening med hård og dikta-
torisk hånd, er der ikke mange - hel-
ler ikke i Sydslesvig - der tager højti-
delig.
Og hvem kan i det hele taget tage
folk højtideligt, som mener, at det
kan være ét fedt, om vi er danske el-
ler tyske i grænselandet - blot vi er
europæere. Og desværre er det lyk-
kedes for formanden og generalsek-
retæren - bakket op af redaktøren for
foreningens blad "Grænsen" -  at sæt-
te sig totalt på magten i Grænsefor-
eningen, der sygner mere og mere
hen. De tider er forlængst forbi, da
også helt almindelige medlemmer
havde lov til at mene noget. Mange
af de initiativer, foreningen har sat i
gang de senere år, savner både ho-
ved og hale. I heldigste fald fænger
de hos en lille intellektuel elite.
Læs hele afsnittet om det danske
mindretal og Grænseforeningen samt
hele Flemming Nielsens afstemnings-
fest-tale på www.syfo.de

Men at forstå relevant og positivt
ment kritik fra Danmark hører ikke
til deres spidskompetencer

Flemming Nielsen.

Fra DLT-Revy 2013: Alexander von Oettingen. (Foto: Adrian Seehawer)

Tilbage med revy 
[KONTAKT] Efter fem lange år uden
revy på plakaten, er der premiere på
en aften fyldt med musikalsk, humo-
ristisk og satirisk underholdning tors-
dag den 21. februar kl. 19.30.
Revygenren har efterhånden mange
år på bagen. Den første revy i Dan-
mark præsenteredes i 1849. En fore-
stilling, der bestod af selvstændige
numre, som var løst kædet sammen
af en gennemgående figur. Revyen
har siden da udviklet sig. Gradvist
forsvandt rammehistorien, og i dag
består den typiske revy af et antal

kortere numre, som indbyrdes ikke
behøver at have noget med hinan-
den at gøre. 
Det lille Teater Flensborg går igen ind
i denne århundredlange tradition,
når revyholdet præsenterer DLT-Revy
2013 – Hjemlig hygge. Mens aktøre-
ne underholder på scenen, sørger af-
tenens værtsteam for hjemlig hygge
også i salen. Publikummet placeres
ved borde, så der er mulighed for at
indtage drikkevarer, som om man
sad derhjemme og nød underhold-
ningen i fjernsynet. 

DLT-Revy 2013 opføres otte gange
på Det lille Teater Flensborg: 21. fe-
bruar (premiere), 26. og  28. februar
og 5., 7., 12., 14. og 21. marts. Alle
forestillinger begynder kl. 19.30. 
Billetter kan bestilles på tlf. 0461-
144080, på mail silke@sdu.de eller
købes ved teatrets indgang.
Mere på www.detlilleteater.de.
Bliv ven med teatret på Facebook:
”Det lille Teater Flensborg“.

Leif Mikkelsen/ Stig Schulze

Kursus om kommunalforfatningen
[KONTAKT] SSWs kommunale kan-
didater, partiets medlemmer i kom-
mune- og amtsråd samt andre inter-
esserede er af SSW-Landsforbundet
indbudt til et nyt kursus til forbere-
delse af kommunalvalget i maj.
Denne gang gælder det kommunal-
forfatningen. Hvem bliver valgt til

hvad, hvordan sammensættes et
kommuneråd, hvilke udvalg findes
der og hvilken kompetence har de ?
Kurset ”Zusammensetzung der Ge-
meindevertretung und der Ausschüs-
se - Kompetenzen der Gremien und
die rechtlichen Grundlagen" ved El-
len Eichmeier, Flensborg By, finder

sted lørdag den 23. februar kl. 10-14
i Medborgerhuset i Egernførde, H.C.
Andersensvej 8.
Das Seminar wird in deutscher Spra-
che abgehalten.
Tilmeldelse inden den 20.2. på
0461-14408312 eller gerhard.jes-
sen@ssw.de.

Alastair Walker als Redner
[KONTAKT] Die örtlichen Friesenve-
reine laden ein zum Biikebrennen
nach Lindholm am Dienstag, 21. Fe-
bruar, um 19 Uhr am Üülje Browäi.
Das anschließende Fest mit einer
stärkenden Grünkohlsuppe findet ab
20 Uhr in der Gaststätte ”Fraschlönj”
in Risum statt.
Die Biike-Rede hält diesmal der Kie-
ler Philologe Dr. Alastair Walker. Der
Rökefloose spielt das friesische Thea-
terstück "Da üülje, da goue“, ehe DJ
Dirk Bork für Musik und gute Stim-
mung sorgen wird.
Bereits am Vormittag feiern Schul-
und Kindergartenkinder aus der Re-
gion ihre „Bjarnebiike“. Ausrichter ist
in diesem Jahr Risem Schölj in Ri-
sum. Das Programm umfasst Gesang
und friesische Theaterstücke. Bevor
der friesische Festtag für die Kinder
mit dem Abbrennen einer Mini-Biike
zu Ende geht, laden Rökefloose,
Friisk Foriining und der Frasche Feriin
for e Ååstermååre zu „Heedeweekne
än limonaade“ ein.

mn

DIE BIIKE

Rund 60 Biiken ("Feuerzeichen") wird
es in Nordfriesland geben. Der Feu-
erbrauch geht auf einen Fackeltanz
zurück, der zur Fastnacht getanzt
wurde. In ihrer modernen Form mit
dem festen Termin am 21. Februar
hat sich die Biike seit dem 19.
Jahrhundert von Sylt aus über die In-

seln und Halligen ausgebreitet und in
den letzten Jahrzehnten entlang der
Küste Nordfrieslands viel Anklang ge-

funden.
Inzwischen ist das alljährliche Feuer
an vielen Orten zu einem festen Ter-
min auch im politischen Kalender
geworden. Repräsentanten der Kom-
munen nehmen vielfach die Gele-
genheit wahr, in Ansprachen am Feu-
er aktuelle regionale Themen aufzug-

reifen. Landrat Dieter Harrsen wird
in Wyk als Biikenredner erwartet.
Eine besondere Bedeutung hat das

Biikebrennen für die engagierten
Friesen. So lädt der Friesenrat nach
der Biike zu einem zentralen Emp-
fang mit politischer Prominenz.
Hauptredner wird am 23. Februar im
Husumer Schloss Ministerpräsident
Torsten Albig sein.

fp

Menschen beim traditionellen Biikebrennen - hier am Dockkoog. (Archivfoto:
Fiete Pingel)
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INTERVIEWSJÆLDENHED

FLUESMÆKKEREN

Troende/ troværdig præst søges
[KIRKESIDEN] For nogle år siden var
sognepræst Grosbøll et sikkert emne
ved mange middagsborde. Menig-
hedsråd havde også præsten og hans
manglende tro på dagsordenen, lige-
som pressen forfulgte den. Det hele
endte med, at han stod frem med bi-
skoppen over Roskilde Stift, der er-
klærede, at nu var alt i sin skønneste
orden.
Den opsigtsvækkende sag fra Tårbæk
på Sjælland har dog bredt sig som
ringe i vandet, og en jysk menighed
har senest i deres jobopslag skrevet,
at de søger en troende præst.
Det har skabt en del opmærksom-

hed, og mangen en fyldepen er ble-
vet dyppet en ekstra gang i blækhu-
set for enten at forsvare eller gendri-
ve ønsket om en troende præst.

SKAL PRÆSTEN TRO?
Når en præst underskriver præsteløf-
tet forud for sin ansættelse i folkekir-
ken, forpligter det strengt taget ikke
vedkommende til at tro. Derimod
forpligter underskriften præsten på at
vække og bevare troen i menighe-
den. Præsten forpligter sig til loyalt at
forkynde evangeliet i overensstem-
melse med kirkens bekendelses-
grundlag og ”med regnskabsdagen

for øje”, som der står skrevet.
Men hvis man ikke tror på dén dag,
er det vel meningsløst at skrive un-
der. Troen ligger altså implicit i præ-
steløftet uden dog at stå skrevet di-
rekte. Det skyldes Luthers tanke om,
at ingen besidder troen som ejen-
dom – troen skænkes, når og hvor
Gud vil, som gave. Troen er altså ikke
noget, man kan bryste sig af, da man
ikke kan vide sig sikker på, om man
har den.

TAG MENIGHEDEN ALVORLIGT
Historisk set går de fleste ud fra, at
præster er troende. Derfor går de fle-

ste også ud fra, at en person uden tro
lige så lidt ville søge en stilling som
præst, som en uden lugtesans ville
søge en stilling som parfumør. Allige-
vel har tvivlen sneget sig ind, og det
skal tages alvorligt. Forestil dig, at du
stod over for at få foretaget et stort
kirurgisk indgreb og lige inden bedø-
velsen satte ind, hørte du overlægen
sige: Ja, jeg tror ikke en pind på, at
indgrebet har nogen effekt. Ikke no-
gen rar oplevelse, vel.

EN TROVÆRDIG PRÆST
Man må dog forvente, at en person,
der igennem en del år på universitet

har beskæftiget sig med Bibelen og
dens indhold og tilmed har været kir-
kegænger, har respekt for troen og
det troende menneske. Opgaven for
menighedsråd er da at finde en tro-
værdig præst, der arbejder på at
hjælpe mennesker til at blive i den
tro, Gud har givet dem.
I den forbindelse må det dog være et
minimum, at præsten siger: Jeg tror,
hjælp min vantro.

Pastor Jacob Ørsted,
Helligåndskirken, Flensborg

Kåret til præst
[KIRKESIDEN] Det er sjældent, at en
lægmand indsættes som sognepræst,
når vedkommende ikke har en teolo-
gisk kandidatgrad. Så da et enigt me-
nighedsråd i Sporskifte indstillede og
dermed kårede Dansk Kirke i Syd-
slesvigs børne- og ungdomskonsulent
Thomas Hougesen, skrev menighe-
den sig ind i de sydslesvigske annaler.
Som reglerne er, kan et menigheds-
råd kåre en person til præst, hvis
vedkommende har de fornødne
kundskaber. Det er menighedsrådet,
der står for kåringen, og det er i sid-
ste ende biskop Niels Henrik Arendt
fra Haderslev Stift og tilsynsførende
biskop for Dansk Kirke i Sydslesvig,
der gennem en bispeeksamen sikrer,
at kandidaten besidder de fornødne
kundskaber.
Den 20. januar i år blev Thomas
Hougesen ordineret i Helligåndskir-
ken i Flensborg og i den anledning
har Kirkesiden stillet ham nogle
spørgsmål. 

Det sker ikke tit, at en person af en
menighed bliver kåret til præst. Det
må være første gang, det sker i Syd-
slesvigs kirkehistorie. Vil du fortælle
lidt om selve processen omkring din
kåring. Er det en gammel drøm om at
blive præst, der er gået i opfyldelse?

- For et år siden ringede provst Viggo
Jacobsen mig og spurgte: ”Sidder du
ned?” Min første tanke var - er der
noget galt? Jeg svarede: ”Ja nu sidder
jeg”. "Vil du være præst i Sporskifte?"
Mit svar var: ”Det ved jeg ikke. Og
hvordan skal det for øvrigt gå til?”
"Der findes et cirkulære om det at
kåre en lægmand til præst, hvis me-
nigheden, biskoppen og kirkemini-
steriet siger ja," fortsatte provsten. 
På et møde med biskop Niels Henrik
Arendt sagde denne: ”Jeg har ingen
problemer med at ordinere dig til
præst, dog skal menigheden og me-
nighedsrådet sige ja til at ”kalde”
dig”. Efterfølgende skal du til bispe-
eksamen før det endelige ja." 
Om det er en gammel drøm? Nej,
det tror jeg ikke, - men måske et løf-
te til min far, der oprindelig var sko-
lelærer og døde som 60årig; han var
præst i Terndrup fra 1976 til 1980.
Min kone mindede mig om, at det
sidste, jeg sagde til min far, inden
han døde, at jeg nok på et eller an-
det tidspunkt ville blive præst. Jeg har
ikke tænkt over det siden, og det har
heller ikke været i mine tanker, at det
var det, jeg skulle være. Jeg har dog
fra 1996 til 2001 læst teologi under
”jysk åbent”. Da jeg blev ansat som
MBU-konsulent i 2001, stoppede jeg
med at læse. Jeg skulle jo ikke blive
præst men kunne bruge det læste i
mit arbejde som MBU-konsulent. Jeg

er i øvrigt uddannet kordegn og har
fungeret som organist siden 1.G på
gymnasiet.

Er du en troende præst?

- Det er et spørgsmål, som burde væ-
re overflødigt, når vi taler om ansæt-
telse som præst ved folkekirken/
DKS. Det ligger ligesom i luften, at
når man søger et job som præst, så er
det, fordi man tror på det budskab,
man som præst skal forkynde. At
man så kan tvivle på, om den tro,
man har, er stor nok, er vel et sund-
hedstegn. Da jeg for mange år siden
sprang faldskærm, sagde min instruk-
tør til mig: Hvis du ikke tvivler hhv.
er nervøs for, om nu skærmen vil ud-
folde, så skal du stoppe med det
samme - så vil det først rigtigt gå galt.
Så mit svar er: Jo, jeg tror - men om
min tro er stor nok, vil kun fremtiden
vise.

Din stilling er delt op i 50% MBU-op-
gaver og 50% præstegerning i Spor-
skifte menighed. Kan det blive svært
at opfylde de forventninger, din me-
nighed har til dig som præst hhv. de
forventninger, DKS’ menigheder har
til dig som deres ungdomskonsulent?

- Efter stormødet i menigheden er jeg
ikke spor i tvivl om, at det vil lykkes
at finde en model 50/50, hvor me-
nigheden og MBU-arbejdet bliver til-
godeset ligeligt. Dog vil der, indtil der
bliver ansat en anden præst med
samme fordeling, være overvægt af
MBU-arbejde. Men med de tilkende-
givelser, der er kommet fra præste-
kolleger, kan jeg regne med deres
hjælp i opstarten og er jeg ikke spor
nervøs for, at det vil lykkes.

Har du nogen visioner mht. kirke- og
menighedslivet i Sporskifte?

- Det første år vil gå med at få kend-
skab til menighedens medlemmer.
Sideløbende er det mit håb, at vi kan
få gang i familie-/børne-/unge-guds-
tjenester. Et godt forhold til skole og
børnehave og opstart af minikonfir-
mander. På længere sigt er der et
stort potentiale i den nye bebyggelse,
hvor mange danske familier har slået
sig ned.
Det tilbagevendende problem er,
hvordan får vi gjort kirken synlig for
disse mennesker? Der er nok at ar-
bejde med, men så længe vi gør det
med lyst, smil og tålmodighed, vil det
lykkes. Men det kræver en arbejds-
indsats af alle, og jeg tror på det.

Pastor Jon Hardon Hansen,
Sild

Thomas Hougesen (i m.) og hans kommende kollegaer klar til ordination den
20. januar. (Foto: privat)

Afsked med biskop
Niels Henrik Arendt
[KIRKESIDEN] Niels Henrik Arendt
blev biskop over Haderslev Stift i
1999, og i 2007 blev han udnævnt
som tilsynsførende biskop for Dansk
Kirke i Sydslesvig, som endelig ved
kongelig resolution blev stadfæstet
den 17. februar 2010.
I forbindelse med sin afsked som bi-
skop bliver der afholdt en afskeds-
gudstjeneste i Helligåndskirken i
Flensborg søndag den 17. februar kl.
14. Om end den 62-årige biskop fra-
træder sit bispesæde, går han dog ik-
ke på pension, idet han fortsætter
som præst i Staby-Madum i Vestjyl-
land.
I anledning af, at Niels Henrik Arendt
fratræder som biskop for Haderslev
Stift og tilsynsførende biskop for
Dansk Kirke i Sydslesvig, takker kir-
keside-redaktionen ham for menne-
skeligt såvel kirkeligt engagement i
det sydslesvigske og i den forbindelse
lade ham selv komme til orde ved at
svare på nogle spørgsmål. 

Kære Niels Henrik Arendt, hvad har

gjort størst indtryk på dig, og hvad
har været din største skuffelse i de år,
hvor du har fungeret som biskop?

- Størst indtryk har engagementet hos
præster og menighedsråd gjort. Det
er sådan noget, man skal sige, men
det er virkelighed. Også når vi har
haft forskellige meninger, har jeg altid
tænkt, at her er noget, der betyder
noget for folk. Den største skuffelse
har konflikterne været, særlig dem
som vi kun har kunnet løse halvvejs.

Hvad er en biskops opgave ifølge dig?

- Det giver sig egentlig af ordets
grundbetydning ”en, der holder øje
med”. En biskop skal se sine præster
og menigheder, se deres anstrengel-
ser, se deres situation. De skal vide,
at biskoppen har øje for dem i posi-

tiv betydning. Ikke at han kontrolle-
rer dem.
Mener du, at danske biskopper skal
være ansat i en begrænset periode?

- Ja, grundlæggende går jeg ind for
en åremålsansættelse, for stiftets og
biskoppens egen skyld. Men også
fordi biskopper er yngre i dag, når de
bliver valgt. Jeg synes, den tyske mo-
del er god, hvor man er åremålsansat
men kan få en forlængelse (og uden
at man så skal ud i en valgkamp).

Hvorledes ser du på forholdet kirke
og stat? Er du for en løsrivelse eller
mener du, at vi skal bevare folkekir-
ken, som den er?

- Jeg mener, vi skal bevare den nu-
værende ordning, fordi den giver så
mange kontaktflader mellem kirken
og befolkningen. Men så også udvik-
le den, fordi den på visse punkter er
noget utidssvarende.
Nu hvor vi fejrer 200-årsdagen for Sø-
ren Kierkegaards fødselsdag i år, kun-

ne man jo i den forbindelse spørge,
hvorledes du forstår sætningen ”Livet
forstås baglæns - men må leves for-
læns” ud fra din tid som biskop?

- Lige netop i forhold til mit bispear-
bejde er sætningen nem at fortolke:
man kan altid være bagklog, men
man træffer jo nu engang beslutnin-
gerne ud fra det grundlag, man har
på det givne tidspunkt. Og så må
man leve med, at man begår fejl –
men selvfølgelig også lære af dem.

Hvorledes oplever og hvorledes ser
du fremtiden for kirkelivet i Sydsles-
vig?
- Kirkelivet i Sydslesvig deler skæbne
med omgivelserne, både i Danmark
og i Slesvig-Holsten; noget lykkes
fantastisk godt, men der er vigende
tilslutning på en række områder. Det

tvinger os til den sunde overvejelse:
hvad er vigtigst, hvis vi vil nå flest
mulige mennesker med det kristne
budskab?
- Men selvom omgivelserne opfatter
kristendommen som en ’niche-inter-
esse’, skal DKS frimodigt fastholde, at
dens budskab er vigtigt for hele min-
dretallet. Og så gå konstruktivt til
værks og tilpasse kirkelivet til de reel-
le forhold. 

Præster og menighedsrådsmedlem-
mer, der er en del af Dansk Kirke i
Sydslesvig, har hverken stiller- eller
stemmeret til bispevalget, til trods for
at biskoppen i Haderslev også er
DKS� biskop. Hvad er din holdning til
denne beslutning? Og burde man ik-
ke for længst have ansøgt om en æn-
dring ved kirkeministeriet, da man al-
lerede i 2010 vidste, at Haderslevs bi-
skop skulle være fast biskop for DKS?

- Jeg synes, det er grundlæggende
forkert, både teologisk og kirkepoli-
tisk, at menigheder og præster ikke
er med til at vælge deres egen bi-
skop. Spørgsmålet burde helt selvføl-
geligt være løst samtidig med den
kongelige resolution fra 2010. Jeg har
helt siden 2007 gentagne gange rejst
spørgsmålet og også argumenteret for
en midlertidig pragmatisk løsning
uden at møde megen lydhørhed. Nu
nedsættes der et udvalg, som skal
finde en løsning, men jeg er person-
ligt ked af, at det ikke får virkning for
det forestående bispevalg. Jeg håber,
at man i DKS alligevel vil tage godt
imod den kommende Haderslev-bi-
skop. 

Har du et godt råd til den kommende
biskop?

- Lyt til hvad de lokale kirkefolk siger;
de er godt nok ikke neutrale, men
hvad de fremfører, er båret af en
kærlighed til deres lokale kirke. Og
kærlighed gør ikke blind – den gør
seende.

Hvad kommer du til, at savne mest
fra din tid som biskop og hvad glæder
du dig allermest til, i dit embede som
sognepræst?

- Jeg kommer til at savne meget for-
skelligt, men hvis jeg kun må nævne
en ting, så bliver det de teologiske
samtaler med præsterne og indimel-
lem med menighederne. Det kan ly-
de lidt elitært, men når diskussionen
har gået, og vi har glemt alt om små-
ligt kævl og været grebet af en fælles
lidenskab for sagen, så har jeg befun-
det mig som en fisk i vandet. Og jeg
glæder mig til et liv ’i første række’,
dér hvor menighed og præst i lyst og
nød uge efter uge mødes om kristen-
dommens befrielsesbudskab.

Pastor Victor Greve,
Frederiksstad/ Bredsted 

Niels Henrik Arendt. (Foto: Lars Salomonsen)
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Uffes Kaffebar for store og små
[KONTAKT] Over 50 voksne og børn
deltog i caféeftermiddagen i Uffes
Kaffebar på Uffe-Skolen i Tønning
sidst.

Kirsten og Werner Schlickert viste bil-
leder fra deres rejse til Madrid. Det
var ikke billeder af de sædvanlige se-
værdigheder man fik vist, men fra

det almindelige, normale Madrid.
Spændende billeder af f.eks. parke-
rede biler, en demonstration, dukke-
teater, markedspladser osv.

Mens de voksne så billeder, havde
børnene mulighed for at klippe og
klistre nogle fastelavnsting med FDF-
lederne.

Næste cafédag er den 5. marts klok-
ken 15-17.

Kerstin Pauls

Der blev klippet og klistret med børnene.Flot fremmøde i Uffes Kaffebar. (Fotos: Werner Schlickert)

[KONTAKT] Dansk Kirke i Sydslesvig
inviterer til teologi for lægfolk på
Valsbølhus, 2. afdeling i serien med
foredrag om Kontantinopel/ Istanbul,
byen mellem øst og vest, kristendom
og islam lørdag den 16. februar fra
kl. 9.30. 
Nye deltagere er også velkomne og
vil uden vanskelighed kunne følge
både denne afdeling eller enkeltlør-
dage/ -foredrag. 
Dagen begynder en gennemgang af
den planlagte rejse til Istanbul i efter-
året. Der er ikke mødepligt, men det
er en fordel at deltage, når man har
interesse for rejsen.

DAGENS FOREDRAG

Finn Rønnow, præst i Valsbøl og
omegn, lægger den 16. februar ud
med et foredrag om ”Ortodoks teo-
logi”. Ingen kirke føler sig i den grad
forpligtet på traditionen som den or-
todokse, men det gør den hverken
uinteressant eller stillestående. 

Lektor Herdis Halvas, Flensborg, for-
tæller (kl. 11.15) om bibelske moti-
ver i koranen. Muhammed kendte
de bibelske fortællinger men åben-
bart i en ret særegen skikkelse. Hvor-
dan lever bibelen altså i koranen og i
den muslimske overlevering? 
Efter frokostpausen (med medbragt
madpakke) tager prof. em. Heinrich
W. Schwaab over. Han er pensione-
ret professor i musik fra Kiel og Kø-
benhavn og ansat ved Institut for
Kunst- og kulturvidenskab ved Kø-
benhavns Universitet. Han holder fo-
redraget ”Tyrkisk musik til inspira-
tion”. Det er en provokerende titel
og foredraget handler om de såkald-
te "Türkenoper" i det 18. århundre-
de. ”A la Turka” som populær genre
– regelrette tyrker-orkestre og -instru-
menter ved hofferne i det 18. år-
hundrede -  mellem tyrkerfare og tyr-
ker-”verharmlosung” i det morsom-
me og lidt latterlige, primitive, passer
som hånd i handske med foredrags-
rækkens tema.

Det er desuden lykkedes at hente
endnu foredragsholder udefra til 2.
semester.  Den 16. marts giver gene-
ralsekretær Kurt Christiansen et nær-
billede af kristnes vilkår i den arabi-
ske verden.

PRIS OG TILMELDING

Indbetaling af 45 euro på konto
”DKS.Højskoledage”, 1000 253 010
hos Union Bank (BLZ 215 201 00)
venligst inden den 14. januar.  Delta-
gernavne bedes oplyst på overfør-
slen. Deltagelse på enkelt lørdag (20
euro) eller til enkeltforedrag (10 eu-
ro) er mulig ved henvendelse ved
indgangen.

Mere info: Morten Mortensen, 
tlf.  0461-16 09 86 86, og Finn Røn-
now, tlf. 04639-823. Demensforedrag aflyst

[KONTAKT] Dansk Sundhedstjene-
stes foredrag om "Et liv med demens"
den 19. februar i Sundhedscentret i

Skovgade/ Waldstrasse i Flensborg
ved tjenestens egne sygeplejersker er
aflyst grundet sygdom.

[KONTAKT] ”De nøgne træ-
er” fra 1957 var Tage Skou-
Hansens debut som roman-
forfatter. I romanen skildrer
han nogle unge mennesker,
bl.a. den jurastuderende
Holger i en modstandsgrup-
pe i besættelsestidens Århus.
Romanen blev en stor succes
og filmatiseret af Morten
Henriksen i 1991. Sidenhen
har læserne kunnet følge
Holger i yderligere seks ro-
maner. Skou-Hansen tager i
sine bøger fat på eksistentiel-
le og samfundsmæssige em-
ner.
Bøgerne kan lånes på de
danske biblioteker.
Interesserede mødes onsdag
den 20. februar kl. 15.30 på
Flensborg Bibliotek, Nørrega-
de/ Norderstr. 59, for at tale
om bogens temaer og bagef-
ter se filmen.
Fri entré.

De
nøgne
træer

Om særligt
sensitive
[KONTAKT] 15-20% af alle menne-
sker er født særligt sensitive. At være
særligt sensitiv kan let forveksles med
at være indadvendt, genert, frygtsom
eller depressiv.
Men de særligt sensitive er født med
et mere finstemt nervesystem og er
særligt følsomme overfor lys, lyde,
dufte, smag, indre fornemmelser og
stemninger omkring dem. De har
brug for længere tid til at bearbejde
og reflekterer over disse påvirkninger
og følelser. Nogle udvikler en følsom-

hed gennem livet.
Psykoterapeut Dorthe Gjerlevsen for-
tæller om at være et særligt sensitivt
barn eller voksen. Hun fortæller om
personlighedstrækket og om typiske
udfordringer. Hun gennemgår de for-
skellige måder, hvorpå hjernen mod-
tager og bearbejder indtryk, afhæn-
gigt af om børn/ voksne er særligt
sensitivt eller ej. 
Gjerlevsen kommer også ind på,
hvordan den særligt sensitive undgår
at blive overstimuleret, og hvordan
sensitivitetens indvirker på livsforløb,
forhold til andre og personens indre
liv. Og hun fortæller om fordele ved
at være særligt sensitiv.
Dorthe Gjerlevsen er foredragshol-
der, psykoterapeut og socialpædagog
og har eget firma, der tilbyder fore-
drag, undervisning og rådgivnings-
samtaler for særligt sensitive unge og
voksne samt for forældre til sensitive
børn. 
Foredraget - arrangeret af Dansk
Centralbibliotek og Sydslesvigs dan-
ske Ungdomsforeninger - foregår på
Flensborghus, Nørregade/ Norderstr.
76, onsdag den 20. februar kl. 19.30.
Entré 6 euro.

VALSBØLHUS

Dorthe Gjerlevsen.

Teologi for lægfolk 

Flere velkomne
til højtlæsning
[KONTAKT] Første gang er det altid
svært, siger man. Vi mødtes sidste
mandag i Skt. Peter til SSF-distriktets
første "højtlæseaften". Vi var fem del-
tagere.
Vi læste bramfrit om barmen i bajer-
ske dirndl-kjoler, et bidrag af "Holger
på tværs" i Flensborg Avis. Vi havde

det sjovt med vores "lærer" Angelika
Hesselbarth.
Næste gang kommer der forhåbent-
ligt flere.
Vi mødes hver første og tredje man-
dag om måneden klokken 19.30 på
Klitskolen i Skt. Peter. 

Rudi Schuppich

Informationsmøde
[KONTAKT] SSW i Fartorp/ Fahrdorf
indbyder alle SSWere hhv. alle dan-
ske sydslesvigere i kommunen til et
informationsmøde mandag den 18.
februar kl. 19 i Sport- und Jugend-
heim (Lundbarg).
Her aflægger SSW-fraktionen ved
Harald Braun beretning fra arbejdet i

kommunerådet i de afvigte år, og her
kan man melde sig som kandidat til
kommunalvalget i maj hhv. hilse på
dem, der allerede har sagt ja til at bli-
ve opstillet.
Interesserede bedes også notere da-
toen 27. februar, hvor der er opstil-
lingsmøde på Slesvighus kl. 19.

Kong Jan Morits og dronning Leon.

Fastelavn i Ansgar
[KONTAKT] Omkring 85 deltagere
havde taget imod tilbuddet fra FDF
Flensborg og kom til fastelavnsguds-
tjeneste i søndags i Ansgar kirke.
Den stilfulde gudstjeneste indledtes
med, at FDF Flensborgs fane blev bå-
ret ind under præludiet og ud igen
under postludiet; begge gange rejste
alle sig for at vise Dannebrog respekt.
Ole Rinneberg fra Flensborg Y´s
Men´s Club bad både ind- og ud-
gangsbønnen, da det var et fælles ar-
rangement mellem Y´s Men
Club´en og FDF-kredsen.
Efter gudstjenesten gik det ud til bag-
gården ved præsteboligen, hvor der
blev slået til tønderne, en for børne-
ne og en for forældrene.

Ved de voksne blev Michael Krause
kattekonge og Mads Meng kattedron-
ning. Blandt børnene blev Jan Moritz
Grigat kattekonge og Leon Jess blev
kattedronning. 
Til sidst var der overdådigt kagebord i
menighedslokalerne med både hjem-
mebagte kager og fastelavnsboller fra
FDFerne, deres forældre samt ven-
ner.
Til allersidst havde Schrin Tarko og
Mads Meng nogle børnesange på
programmet, og dem kunne mange
børn og barnlige sjæle blandt de
voksne danse med til, hvilket var til
stor glæde for alle.

StA

Kong Michael og dronning Mads. (Fo-
tos: privat)


