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[KONTAKT] At det danske min-
dretal i Sydslesvig med støtte fra
Sydslesvigudvalget og et dansk
konsulentfirma er i gang med at
udvikle en overordnet kommu-
nikations- og informationsstrate-
gi, er et nødvendigt skridt i den
rigtige retning for en øget og
målrettet synliggørelse blandt
danskerne i Danmark.
At også de mange bække små
kan være effektive, kan vel alle
organisationsfolk i Sydslesvig for-
tælle med om: Foredrag, rund-
visninger, venskabsbesøg, sam-
taler med meningsdannere - og
personlige kontakter er med til
at synliggøre det danske min-
dretal overfor ret så forskellige
målgrupper med som regel vidt
forskellige indgangsvinkler til
danske nationale værdier og
mindretal.
Bemærkelsesværdigt var et ini-
tiativ sidst, da to journalister og
en håndfuld journalist-/fotograf-
praktikanter fra TV Syd drog på
informationstur til det sydsles-
vigske, hvor de fik en briefing
hos SSF om det danske mindre-

tal i Sydslesvig og dets omfatten-
de netværk samt mødte en
gruppe kulturmøde-ambassadø-
rer fra Grænseforeningen.
Ikke overraskende kunne de un-
ge journaliststuderendes og de
ledsagende journalisters viden
om det historiske og aktuelle
Sydslesvig ligge på et meget lille
sted, men deres manglende vi-
den blev hurtigt erstattet af en
nysgerrighed og interesse, der
gjorde samtalen frugtbar for bå-
de dem og deres sydslesvigske
samtalepartnere.
Og bedst af alt: Allerede få dage
efter resulterede mødet i et ind-
slag på TV Syd på baggrund af
den aktuelle debat i Danmark
om bedre affaldssortering om
netop hvordan man – også de
danske sydslesvigere! - gør syd
for grænsen.
Kommunikation og information
er et sejt træk, men ind imellem
virker det.
Om vi bare var nogle flere, der
trak læsset...

SYDSLESVIGSK FORENING

Mange
bække små...

LEDER

Om aldring
[KONTAKT] Sundhedstjenesten har indbudt eksper-
ten i bl.a. aldring, Kaare Christensen (foto) til et
åbent sundhedsrådsmøde.

Til frislandene
[KONTAKT] SSF Flensborg Amt og Grænseforeningen
drager på flere dagestur til frislandene. Der er plads
til flere.

Vestjysk rock
[KONTAKT] Johnny Madsen Jam med bl.a. Mogens
Mortensen (foto) gæster Vestkystkulturen – og kørsel
er der også sørget for.

Kirkesiden
[KONTAKT] Christian 2. (foto), Kierkegaard og Luther
i skøn forening på én side - Kirkesiden.

[KONTAKT] Ud over den generelle
information om Sydslesvig var EU-
Kommissionens afvisning af mindre-
talsunionen FUENs Europæiske Bor-
gerinitiativ »Minority SafePack« (ind-
samlingen af en million underskrifter
til fordel for europæiske mindretals-
rettigheder), de nationale mindretals
reaktion med at ville gennemføre
borgerinitiativet alligevel - og en
(manglende) mindretals- og sprogpo-
litik i Europa centralt tema i mindre-
talsværelset, Det Færøske Værelse, på
»Kulturnatten« i fredags på Christians-
borg.
Ud over den brede sydslesvigske for-
tælling hørte sammenlagt flere hund-
rede interesserede besøgende nær-
mere om mindretalsarbejdet i et eu-
ropæisk perspektiv.
Den sydslesvigske deltagelse i Kultur-
natten på Christiansborg, hvor der
kommer omkring 10.000 mennesker
på en sådan aften, er et led i mindre-
tallets kommunikations- og oplys-
ningsvirksomhed; og selv om danske
sydslesvigere ikke egentlig er mål-
gruppe for præsentationen i mindre-
talsværelset den nat, var der flere -
bosiddende i København-området -
der kiggede indenfor og deltog i me-
ningsudvekslingen. Også nogle folke-
tingsmedlemmer viste deres interes-
se.
Der var kaffe på kanden, underhold-
ning ved »Rødkål & Sauerkraut« =
Eberhard von Oettingen & Dirk-Uwe
Wendrich, samt et lykkehjul kombi-
neret med en quiz om grænselandet.
Opbakningen fra sydslesvigsk side til
Kulturnatten på Christiansborg, bliver
større hvert år. Mens det i starten for
nogle år siden stort set kun var SSF,
der tog sig af at repræsentere dansk-

heden i Sydslesvig i - dengang - Det
Sønderjyske Værelse ved kulturnæt-
terne på Tinge, var det i år en bredt
sammensat flok, der drog af sted:
Foruden SSF med FU-medlemmer,
generalsekretær og andre medarbej-
dere deltog repræsentanter for SSW,

SdU, kirken, Skoleforeningen og
Flensborg Avis.
Derudover var Grænseforeningen og
Mindretalsrådet/-sekretariatet fra Ber-
lin til stede i Det Færøske Værelse på
Christiansborg.

Lykkehjulet med Sydslesvig-quiz gjorde lykke. Også ungdommen var nysgerrig og kom et smut forbi hos
sydslesvigerne. (Fotos: Tine Andresen)

SSFs generalsekretær Jens A. Christiansen fik »ild« i sin la-
kridspibe af GF-konsulent Claus Jørn Jensen, en stille pro-
test imod EUs manglende mindretalspolitik & EUs idé
med at forbyde lakridspiber.

Kim Andersen (V) MF fra Sydslesvigudvalget (t.h. med ryggen
til) var blandt lytterne, når Rødkål & Sauerkraut gav den hele
armen.

SSF/ SdU
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Arrangementer i Sydslesvig 
Oktober 2013

 SSF, SdU, MoinMoin, Lebensart & kulturnews præsenterer

 Emmelie de Forest
 Fr 18.10.13 MAX, Flensborg

 Dansk Musikteater

 Fregatten Jylland
 Ti 22.10.13 Deutsches Haus, Flensborg

 Sønderjyllands Symfoniorkester

 Nielsen, Schmidt, Piazzolla, Beethoven
 Fr 25.10.13 Deutsches Haus, Flensborg

 Sønderjyllands Symfoniorkester

 Brahms, Beethoven
 To 31.10.13 NordseeCongressCentrum, Husum

 

Onsdag 30.10.13

Torsdag 31.10.13
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Sønderjyllands Symfoniorkester
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18.
Ældreklubben Flensborg Duborg: Hygge i Toosbüygade 7 kl. 15
SSF-distrikt Dannevirke: Værkstedsaften hos Volker Bock, Thumby kl. 19.30
19.
SSF-distrikt Vanderup/Jørl og Kvindeforeningen: Besøg på Heimatmuseum kl. 15
Slesvig SSF-distrikt Centrum Nord: Nostalgisk håndarbejdsdag - ”kniplinger” på Slesvighus kl. 10-16
20.
SSF-distrikt Isted/Jydbæk: Efterårs- og julebasar i Jydbæk Forsamlingshus kl. 9-16
21. 
Flensborg SSF-distrikt Nord: Margretheklub med billeder fra Istanbul i menighedshuset kl. 14
SSF-distrikt Hatsted: For børn - mad på bål ved forsamlingshuset kl. 18
SSF-distrikt St. Peter-Ording: Højtlæseaften på Klitskolen kl. 19.30-21
22.
Borgerforeningen Flensborg: Hovedgeneralforsamling + foredrag med Flemming Nielsen om ”Forstærk-
ningsmanden” 1864 i Restaurant Borgerforeningen kl. 19
SSFs Humanitære Udvalg: Vandring ”Mellem Sønderhav og Sandager”, fra Exe i Flensborg kl. 9.30
SSF: Dansk Musikteater og ”Fregatten Jylland” i Deutsches Haus, Flensborg kl. 20
De danske menigheder i Flensborg: Babysalmesang i Harreslev Kirke kl. 10
De danske menigheder i Flensborg: Søren Kierkegaards ”Kærlighedens Gerninger” i Stuhrs Allé 17 kl. 19
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad med Sejlklubben i Tønnsenhuset kl. 9
SSF-distrikt Skovlund-Valsbøl: Spil i Skovlund Forsamlingshus kl. 19.30
Skovlund Ældreklub: Sang og spil i forsamlingshuset kl. 15
Valsbøl pastorat: Efterårsmøde med foredrag v. Johannes Nørregaard Frandsen om H.C. Andersen, på
Valsbølhus kl. 19.30
Lyksborg Kvindeforening: Udflugt til Stedesand, fra ZOB kl. 14
De danske foreninger og institutioner i Ejdersted: Uffes kaffebar + bogbus, på Uffe-Skolen, Tønning kl.
15-17
SSF Rendsborg-Egernførde amt: Tur til ”Fregatten Jylland” i Flensborg, fra Medborgerhuset kl. 18.30
Aktive Kvinder Slesvig: Efterårshygge i Ansgarsalen kl. 19
Slesvig SSF-distrikt Centrum Nord: Hobby med nål og tråd på Slesvighus kl. 19.30
23.
SSFs Humanitære Udvalg: Foredrag ved museumsinspektør Axel Johnsen: ”Ny viden om A.P. Møller og
det dansk-tyske grænsespørgsmål”, på Flensborghus kl. 14.30
De danske menigheder i Flensborg: Sangaften med Jeanette Bonde Trio i Helligåndskirken kl. 19-20
Harreslev Kvindeforening: Asiatisk mad med Charlotte Havn på Gustav Johannsen-Skolen kl. 19
Lyksborg menighed: Læsekreds i menighedshuset kl. 19.30
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
SSF-distrikt Moldened: Fransk mad med Anna Grete Jessen i forsamlingshuset kl. 19
Slesvig Seniorklub: Spil i Ansgarsalen kl. 14
Slesvig SSF-distrikt Holm Skt. Jørgen: Hygge i Ansgarsalen kl. 19
24.
Aktive Kvinder Nibøl: Udflugt til Rudbøl Chokolade fra foreningshuset
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15-17
SSF-distrikt Treja/Hollingsted: ”Det mobile ler-værksted” på Treja Skole kl. 19.30
Aktive Kvinder Slesvig: Afspændingsgymnastik på Hiort Lorenzen-Skolen kl. 18
Torsdagsklubben Mårkær: Møde hos Gertrud Jochimsen kl. 15
SSF-distrikt Satrup/Havetoft: Det fremtidige mødested drøftes i forsamlingshuset i Hostrup kl. 19
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DANSK SUNDHEDSTJENESTE

RENDSBORG-EGERNFØRDE

BORGERFORENINGEN

KOBBERMØLLE SLUTTER SÆSONEN

[KONTAKT] Den årlige hovedgeneral-
forsamling i den selskabelige forening
Borgerforeningen afholdes tirsdag
den 22. oktober kl. 19 i Restaurant
Borgerforeningen i Flensborg.
Dagsordenen følger de ældgamle sta-
tutter, som trods alt stadig har den
fulde gyldighed, bl.a. med formand
Jørgen Peter Weiss� beretning.
På valg til bestyrelsen er Birthe Løn-
borg, Torsten Schütt, Aase Abild og
Preben Busck-Nielsen, der alle på

nær Schütt tager imod genvalg.
Der indledes med spisningen, som al-
tid er sprængt oksebryst, i Danmark
populært kaldet Gyldenspjæts livret.
Der anmodes om tilmelding senest
lørdag den 19. oktober til restauran-
ten på tlf. 0461 23385.
Når spisningen er overstået, kommer
tidl. journalist ved DR Radio Syd
Flemming Nielsen, Egernsund, med
en sandfærdig beretning om hans ti-
poldeforældre i krigen 1864, der har

overskriften ”Forstærkningsmanden,
fire rigsdaler – himlens straf – og ond-
skaben selv”.
Kommende arrangementer:
Onsdag 13. november kl. 19 grøn-
kålsspisning – taler: Tidl. livvagt Jes-
per Lundorf, Ballerup.
Onsdag 2. januar kl. 19 nytårsmøde –
taler: Generalkonsul Henrik Becker-
Christensen samt andre underholden-
de indslag.

Hovedgeneralforsamling
og Flemming Nielsen-foredrag

[KONTAKT] SSF-distrikterne Egernfør-
de og Svansø inviterer sammen med
den danske kirke til det årlige store
lanterneoptog i Egernførde fredag
den 25. oktober med afgang fra Med-
borgerhuset på H.C. Andersensvej 8
kl. 18. Efter optoget kan man købe
mad og drikke i Jes Kruse-Skolens
gymnastik sal.

SSF Rendsborg by inviterer også til
lanterneoptog, og det er onsdag den
6. november med afgang fra Markt-
platz i Bydelsdorf kl. 18. Efter optoget
sælges der sodavand og pølser i Ej-
derhuset i Brandtsgade.

Begge optog eskorteres af et stort or-
kester, som er med til at give den helt

rigtige stemning.

PILATES FLYTTES
Pilates-kurset i Ejderhuset er blevet
flyttet fra den 22.10. til den 29.10.
p.g.a. SSF-amtets tur til musicalen
Fregatten Jylland i Flensborg.

Lanterneoptog to steder

[KONTAKT] I dag, torsdag den 17.
oktober er sidste chance i år for indi-
viduelt besøg på Kobbermølle Mu-
seum. Der er rundvisning på tysk kl.
14.30 og på dansk kl. 16.
Grupper vil dog hele året kunne be-
søge museet efter forudgående aftale

på telefon 0461-407 7125 (bedst tirs-
dag-fredag 10-12, ellers indtal be-
sked, så ringes der tilbage). Der kan
også sendes en mail til museum@ka-
belmail.de.
Industrimuseet i de gamle industrihal-
ler er fortsat lukket på grund af total-

renovering af bygningerne og forven-
tes genåbnet i forsommeren 2014.
De faste åbningstider i 2014 vil sene-
re blive bekendtgjort bl.a. på museer-
nes hjemmeside www.industriemu-
seum-kupfermuehle.de.

sls

Sidste chance i dag
Industrihallerne, mens de så værst ud i august 2013. (Foto: privat)

[KONTAKT] Dansk Sundhedstjeneste
for Sydslesvig inviterer til åbent sund-
hedsrådsmøde tirsdag den 29. okto-
ber kl. 18.30, traktement for tilmeld-
te fra kl. 18, i den Blå sal på Dansk
Centralbibliotek, Nørregade/ Nor-
derstr. 59, Flensborg.
Aftenens emne er fagligt: Professor
dr.med. Kaare Christensen fra Syd-
dansk Universitet Odense holder et
foredrag om forskning i tvillinger, al-
dring og aldersrelaterede sygdomme.
A.h.t. traktement bedes om tilmel-
ding på 0461/ 570 580 hhv.
info@dksund.de senest 24. oktober.

FOREDRAGSHOLDEREN
Kaare Christensen (1959) er
cand.med., ph.d., dr. med. og siden
1998 professor i epidemiologi samt
senior research scientist ved Duke
University i USA. Han er (med)forfat-
ter til mere end 350 videnskabelige
artikler og forfatter til populær-viden-
skabelige bøger, herunder "Hvorfor
ældes vi så forskelligt?

Senest er han medforfatter til bogen
"Kend din krop, mand".
Han er en hyppig gæst i medierne, og
i 2005 modtog han Syddansk Univer-
sitets første formidlingspris, der gives

til forskere for levende og kreativ
kommunikation af deres faglige felt.

100 ÅR?
Hvad skal der til for at blive 100 år?
Aldring er langt mere påvirkelig end
tidligere antaget, og selv de mest for-
sigtige fremskrivninger forudsiger, at
ældrebefolkningen i de kommende
år vil vokse til en hidtil uset andel af
befolkningen.
Men hvad karakteriserer egentlig
mennesker, som lever meget længe?
Og er det sandsynligt, at levealderen
vil fortsætte med at stige? Hvis ja, vil
fremtidens ældre så ikke blot leve
længere men også med et bedre hel-
bred?

Åbent møde om aldring

Prof.dr. Kaare Christensen: Om aldring
29. oktober i Flensborg.

BIBLIOTEKET

SPORSKIFTE/ HELLIGÅNDSKIRKEN

AKTIVITETSHUSET

[KONTAKT] Aktivitetshuset har nogle
gode tilbud igen:
Sandblæsning på glas – intro tirsdag
22.10. kl. 17-19. 
Underviser: Lise Paulsen. Tilmelding:
Nej.
Medbring: glas, skåle e.l. man kan
sandblæse på.
Med sandblæsning kan man designe
sine egne glasting som f.eks. skåle,
flasker eller vaser. Man klæber en
skabelon på glasset eller maler med
lim på glasset. Bagefter blæses sand
på genstanden og derved opstår der
en flot mat og en strålende overflade,
afhængig af, hvor genstanden var af-
dækket eller ej. 

Aktis Seniorklub med IT-vejledning:
Torsdagene 24.10., 14.11. og 12.12.
kl. 15-18. 
Underviser: Søren Timm. Tilmelding:
Nej.
Aktis Seniorklub er et tilbud for alle
voksne, der har brug for hjælp til små
IT-opgaver. Kan man ikke finde rundt
i mobiltelefonens menuer, vil man
gerne sende SMSer og e-mails, har
man et spørgsmål til et computerpro-
gram eller overføre dias til billedfiler,
overspille vhs-bånd til dvd eller ens
yndlingsplader til cd?
Der er kaffe og kage for 1 euro, og
man må også bare komme for at få
en hyggelig snak.

Sandblæst og IT

[KONTAKT] Det bliver en sanseople-
velse med lys og lyd, når guitaristerne
Anders Toftgaard og Matthias Runge
fra bandet “Warm Tape” optræder
sammen med lys-kunstneren Peter
Petersen i forestillingen ”Hear Eye M”
torsdag den 24. oktober kl. 19 på
Flensborg Bibliotek, Nørregade/ Nor-
derstr. 59. Forestillingen er ikke detal-
jeret planlagt. Musikerne og lysmage-
ren lader sig inspirere af hinanden og

stemningen blandt publikum. ”Øje-
blikket” er det afgørende for koncer-
ten.
Peter Petersen fortæller, at den form
for liveperformance var almindelig i
70erne, men i de senere år er den
gået lidt i glemmebogen.
Toftegaard og Runge vandt i øvrigt
”New Stars Contest” i 2012.
Der er gratis adgang.

LL

Hear Eye M

[KONTAKT] Grænseoverskridende
pension – skat, sygesikring er nogle af
de emner Regionskontor & Infocen-
tret fra Padborg fortæller om tirsdag
den 29. oktober kl. 14-14.30 på
Flensborg Bibliotek, Nørregade/ Nor-
derstr. 59.

Efter den fælles information er der
mulighed for individuel rådgivning
indtil kl. 16.
Gratis adgang og ingen tilmelding for-
ud.

LL

Grænsependler-info

[KONTAKT] Sporskifte menighed ind-
byder til aftensang med Jeanette Bon-
deTrio i Helligåndskirken i Flensborg
onsdag den 23. oktober kl. 19-20.
Trioen spiller gospel, rytmiske salmer,
kendte og egne popsange.
Trioen består af Jeanette Bonde,
sang, Maren Frost, cello/klaver, og

Allan Nielsen, percussion.
Der øves på nogle salmer plus sangen
O Happy day fra kl. 18.20.
Hvis man vil være med være til at
øve på salmerne og gospelsangen, så
kom i god tid.

Thomas Hougesen

Aftensang med Bonde Trio
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FLENSBORG AMT + GF
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VESTJYSK ROCK PÅ VESTKYSTEN

SØNDERJYLLANDs SYMFONIORKESTER

TREJA/ HOLLINGSTED

[KONTAKT] Sidste år gæstede han
grænselandet. Nu er den unge dan-
ske accordeonspiller Bjarke Mogen-
sen tilbage, og denne gang sammen
med Sønderjyllands Symfoniorkester
(SSO) og indbudt af Sydslesvigsk For-
ening til en forrygende koncert med
herlige tangorytmer fredag, 25. okto-
ber kl. 20 i Tyske Hus/ Deutsches
Haus, Flensborg.
SSFs Teater- og koncertudvalg invite-
rer alle koncert-gæster samt SSOs
musikere til en lille komsammen efter
koncerten. Der bliver budt på finger-
food, og formanden for udvalget,
Hauke Paulsen holder en lille tale for
publikum i anledning af orkestrets 50
års jubilæum.

SOLISTEN
Bjarke Mogensen har trykket på tan-
genterne, siden han var syv år gam-
mel, men faktisk var det et rent tilfæl-
de, at valget netop faldt på accordeo-
nen.
- Egentlig ville jeg til at begynde med
nok helst spille noget andet. Men da
mine forældre tilmeldte mig lidt sent
på sæsonen, var alle pladserne taget
på de andre instrumenter, og jeg hav-
de valget mellem blokfløjte og accor-
deon. I dag er jeg glad for, at jeg valg-

te det sidstnævnte, siger Bjarke Mo- gensen, som imponerede, da han spillede for en fuld sal i Alsion til pris-
uddelingen i 2012.
- Alsion er efter min mening en af de
fineste koncertsale, vi har i Danmark.
En særdeles velklingende og smuk
sal, lyder det fra den unge musiker,
som dog især ser frem til mødet med
orkestret, når han kommer til Sønder-
borg.
- Jeg glæder mig først og fremmest
rigtig meget til at møde orkestret og
dirigenten. Jeg har hørt adskillige
fremragende cd'er og live-optagelser
med Sønderjyllands Symfoniorkester,
så jeg har store forventninger.
- Jeg spiller i mange konstellationer li-
ge nu og må indrømme, at solistrol-
len er interessant. Jeg bliver ofte ud-
fordret med spændende opgaver - at
uropføre helt nyskrevne koncerter og
solo-værker, og det er noget, jeg ger-
ne vil fortsætte med.
I dag spiller Bjarke Mogensen over
det meste af verden og nyder stor re-
spekt, men fremtiden byder måske
på end anderledes musikalsk udfol-
delse.
- Jeg har gennem tiden brugt meget
tid på at bearbejde og arrangere vær-
ker af andre komponister for forskelli-
ge besætninger. Og jeg er så småt be-
gyndt med at tage fat på egne kom-
positioner. Faktisk har jeg til disse to
koncerter selv lavet et lille arrange-
ment af et Astor Piazzollas mest

kendte stykker, Adios Nonino, fortæl-
ler solisten, som lover, at publikum
har noget at glæde sig til.
- Jeg er sikker på, at publikum vil få
en festlig koncert med storslået mu-
sik, lyder det.
Foruden Piazzolla kan publikum høre
Bjarke Mogensen i Ole Schmids
sprudlende værk Symfonisk fantasi og
allegro.

DIRIGENTEN
Dirigenten til denne koncert nyder
trods sin unge alder stor respekt over
hele verden. Han er tidligere Malko-
vinder og udsprunget af The Simón
Bolívar Youth Orchestra, hvor fattige
unge i Venezuela bliver tilbudt et in-
strument samt muligheden for at spil-
le i orkestret: Rafael Payare har vist
sig at have et enormt talent som både
hornist og dirigent, og det har ledt
ham langt fra livet som gadebarn til
de største koncertsale i verden.
DD

Program
Carl Nielsen: Forspil til ”Saul og Da-
vid”
Ole Schmidt: Symfonisk fantasi og al-
legro
Piazzolla: Adios Nonino
Beethoven: Symfoni nr. 5

En prisvinder på scenen - og finger-food i salen

Bjarke Morgensen i Flensborg 
25. oktober. (Foto: Nikolaj Lund)

[KONTAKT] Fredag den 1. november
rocker vestkysten. Og det endda med
ægte, vestjysk vestkyst-rock. Johnny
Madsen Jam, som sluttede forrige sæ-
sons Vestkystkultur af med at sætte
Hans Helgesen-Skolen i Frederiksstad
på den anden ende, spiller på den
gamle danske skole i Garding klokken
20.
Forbilledet, Johnny Madsen, har væ-
ret på toppen af dansk rock i over 30
år. Han har 18 albums på bagen - ud
over de to, han har udgivet under
navnet Dalton sammen med Allan
Olsen og Lars Lilholt. 

Og når man hører melodier og tek-
ster, er man ikke et sekund i tvivl om,
at den, der har skrevet det, har salt-
vand i årerne og flyvesand i håret. 
Fra rocknumre, der galoperer af sted,
så man kan blive forpustet af at høre
på det, til bluesrock, der bliver sunget
og spillet så drævende, at man næ-
sten kan lugte solnedgangen over
Nissum Fjord. 
Teksterne rummer ordspil, der place-
rer Madsen i top blandt danske lyri-
kere. 
Som eksempelvis: På Pinky’s nathus/
falder lyset lidt skævt,/ og juken spil-

ler blues/ fra Californien./ Johnny the
Blues/ vender sig omkring,/ den fede
lady sagde,/ det var showtime./
Johnny the blues./ Det er showtime./
Johnny the blues./ Show.
Johnny Madsen Jam, som består af
Mogens Mortensen, guitar & sang;
Jesper Bøllehus bas & kor og Richard
Vincent Salisbury, trommer & kor,
spiller Madsen, så man kan komme i
tvivl om, hvem der er kopi, og hvem
der er original.
Check selv på http://www.johnny-
madsenjam.dk/ 

ph

[KONTAKT] SSF Husum og Ejder-
sted amter tilbyder som vanligt sine
medlemmer gratis fællestransport til
vestkystkultur fra Bredsted, Hatsted,

Husum, Frederiksstad og Tønning.
Tilmelding på 048615493,
048412612, ejdersted@syfo.de el-
ler husum@syfo.de.

Ikke-medlemmer kan også køre
med men må betale 10 euro tur/re-
tur for transporten.

Gratis tur til kultur

Johnny the Blues – det er showtime

Det kan være svært at sidde stille, når Johnny Madsen Jam fyrer den af 1. november i Garding. Det var det i hvert fald i
Frederiksstad sidst. (Foto: Peter Hansen)

[KONTAKT] Treja Danske Skole og
SSF Treja /Hollingsted inviterer til ef-
terårsbasar/ loppemarked søndag den
27. oktober kl. 13-17 på skolen.
Der forberedes en hyggelig eftermid-
dag med kaffe og kagebord. Der bli-
ver tilbudt keramik, selvsyet børnetøj,
efterårsdekorationer, marmelade

m.m.
Der er stadig frie salgsboder på basa-
ren. Opstilling af en bod koster en
kage. 
Tilmeldelse venligst til Katja Broder-
sen, 04626-187980, eller Til Udo
Jessen, 04626-1303 senest den 24.
oktober.

Efterårs-/ loppemarked

[KONTAKT] SSF distrikt Treja/Hol-
lingsted får besøg af det »mobile ler-
værksted« (Die mobile Spasstöpferei)
ved Treja Danske Skole torsdag den
24. oktober kl. 19.30.
Ler-værkstedet tilbyder en kreativ af-
ten med hygge og professionel hjælp/
rådgivning.
Efteråret er i fuld gang, og julen nær-

mer sig med raske skridt – så man
kan denne aften lave noget sjovt til
sig selv, til andre, kunst eller brugs-
kunst, eller hvad man ellers kan finde
på. Det er kun ens fantasi, der sætter
grænser.
Deltagelse koster 10 euro inkl. mate-
riale.

Ler for sjov

[KONTAKT] SSF Flensborg amt og
Grænseforeningens Kreds 20 inviterer
i fællesskab til en fem dages rejse,
hvor de besøger de tre frislande samt
saterfriserne. 
Rejsen foregår fra den 22. til den 26.
april 2014, tilmelding fra 1. novem-
ber til Dansk Sekretariat for Flensborg
amt, tlf. 0461 14408 156.
Pris 399 euro pr. person, tillæg for
enkeltværelse 64 euro. Transport,

overnatning, morgen- og aftensmad
samt alle rundvisninger og fælles en-
treer er inkluderet i prisen.
Der lægges ud med et besøg i Nord-
frisland, hvor deltagerne får et oplæg
i Andersen-Hüs, på Nordfriisk Insti-
tuut og Nordsee Museum i Husum,
inden de fortsætter til deres hotel i
Wiesmoor i Østfrisland.
Dag 2 tager de, efter at have set på
Wiesmoor, blomsternes hovedstad, til
Saterlandet, hvor de besøger Johanni-
ter Kapellet i Bokelesch, tager på tur i
de mægtige moseområder og får et
oplæg om saterfriserne.
Dag 3 går turen til Emden, hvor der
står byvandring og havnerundfahrt på
programmet efterfulgt af muligheden
for at se byen på egen hånd.
Dag 4 kører bussen over grænsen til
Leeuwarden i den nederlandske pro-
vins Vestfrisland. Her er der planlagt
besøg på den frisisktalende radiosta-
tion Omrop Fryslån og på Afûk, den
frisiske undervisnings-kommission.
Der bliver også tid til at se byen på
egen hånd.
Dag 5 er hjemrejsedag, dog holdes
en pause i Glückstadt på vej tilbage
til Flensborg.
Hvis man er interesseret, kan man få
brochuren tilsendt eller se den på SSF
Flensborg amts sider under www.sy-
fo.de.

mh 

Andersen-Hüs i Klokris/ Klockries. (Fo-
to: Knudsen)

Besøger
frislandene
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UNDERVISNING

KRIG, KIRKE, KÆRLIGHED & KONGETRONE 500 ÅR MED LUTHERs TESER

[KIRKESIDEN] Meget af den litteratur,
som er kommet i anledning af filosof-
fen Søren Kierkegaards 200 års dag,
er for voksne, ja for intellektuelle.
Men landsnetværket for skoletjene-
ster har lavet et undervisningsmate-
riale for børn.  Det består af en lærer-
vejledning, som danner baggrund for
undervisningen, en tegneserie om Sø-
ren Kierkegaards liv, klistermærker til
armen med Kierkegaard-citater, en
vejledning til den lokale præst og 5
plakater af nutidige danske kunstne-
re.

Det er meningen at man på baggrund
af udvalgte Kierkegaard-tekster disku-
terer hans tankeverden ud fra begre-
berne skyld, kærlighed, angst, frihed
og tro.
Som støtte har man plakater lavet af
Peter Brandes, Maja Lisa Engelhardt
og andre kunstnere.
Det er meningen, man kommer på et
besøg i den lokale kirke og kan disku-
tere Kierkegaard og hans fem begre-
ber i undervisningsforløbets sidste
del.
Materialet er vellykket, når man ser

bort fra den forenklede tegneserie.
Niveauet er ramt godt for børn mel-
lem 14 og 17, og de kan sagtens filo-
sofere med på de ellers svære begre-
ber.
Kunstværkerne er vellykkede, og det
faktum, at de udstilles på 6 kunstmu-
seer i Danmark, gør, at det vil være
muligt for de fleste at se dem.
Det er den største Kierkegaard-sats-
ning i jubilæumsåret, og den når
langt ud. Allerede nu er der over
1000 klasser i Danmark, som bruger
det, dvs. over 20.000 unge.
Materialet er gratis for skoler, der hø-
rer til skoletjenesterne lokalt, men er
desværre lidt dyrt for andre, som og-
så ville kunne have udbytte af det,
det koster 500 kr. plus forsendelse:
På kant med Kierkegaard, Landsnet-
værket af folkekirkelige skoletjene-
ster, 2013.

Af Torben 
Bramming,
sognepræst 

i Ribe og Seem

På kant med Kierkegaard

Niveauet er ramt godt for børn mellem 14 og 17.

[KIRKESIDEN] Krig, kirke, kærlighed
og kongetrone kan være en farlig
cocktail. Ikke desto mindre var det,
det som Christian den 2. forsøgte sig
med og som førte til 17 års fangen-
skab på Sønderborg Slot. En skæbne
der bliver genfortalt på slottet i deres
lille men meget fine udstilling. For-
tællingen er tilmed krydret med et
fint billede af kongen malet af Luthers
gode ven og PR. maler Cranach den
ældre.

KÆRLIGHED OG KRIG
Mens Christian 2. opholdt sig i Norge
som vicekonge, forelskede han sig
glødende i den smukke Dyveke. Det
var en upassende forbindelse, men
Christian trodsede både kejseren og
paven og tog hende og moderen Sig-
brit med til København. Selv efter sit
ægteskab med Kejser Karl 5.s søster
Elisabeth afviste han blankt at sende
Dyveke bort. Dyveke dør dog allere-
de i 1517 og Christian mener, hun di-
rekte blev forgiftet, da hun spiste kir-
sebær. Efterfølgende knyttede Christi-
an sig tættere til Sigbrit, der med øko-
nomisk sans inspirede til at effektivi-
sere finansstyrelsen og toldopkræv-
ningen, så Christian kunne erobre
Sverige i 1520. Efter at Stockholm
som den sidste fæstning havde over-
givet sig lovede Christian fuld amne-
sti. Freden blev fejret under festlige
former, men onsdag den 7. novem-
ber blev slottets porte lukket og et an-
klageskrift blev læst op. Den følgende

dag blev alle der havde stået kongen
imod dømt som kættere. Lejetropper-
ne halshuggede hundrede af kongens
gejstlige, adelige og borgerlige mod-
standere. Stortovet flød i blod; og
dødspatruljer jagtede de flygtende
fjender i det snedækkede svenske
landskab.

HUMANISTEN CHRISTIAN
Det stockholmske blodbad var en po-
litisk dumhed, der gavnede de sven-

ske uaf-
hængig-
heds-be-
stræbelser
og som i
1523
medførte
at Gustav
Vasa blev
konge og
at den lut-
herske re-
formation
blev ind-
ført i Sveri-
ge. I Dan-
mark viste
Christian
en anden
og mere
humani-
stisk side

af sig selv da han med et større lov-
kompleks fra 1522 forsøgte at moder-
nisere retsplejen, erhverslivet og kir-
ken. Han foreskev her ændringer i
kirkens økonomi og bestræbte sig på
at højne bispers og præsters faglige
niveau og ansvarsbevidsthed. Den
katolske humanist Poul Helgesen blev
inviteret til København og en indre
reformation af kirken skulle begynde.

KIRKE OG POLITIK
Christian 2. sad kun på tornen, så
længe rigsrådet ønskede det. I 1523
fordrev det konservative og ærkeka-
tolske rigsråd derfor kongen, brændte
alle reformlove og erklærede dem for
døde og magtesløse. Den nye konge
Frederik 1. lovede ved håndfæstnin-
gen at sikre højadelen og kirkens le-
dere en række økonomiske og politi-
ske særrettigheder. Til at understege
alvoren havde Frederik en hær af lü-
beckere, holstenere og oprørske jy-
der. Over for den koalition mistede

Christian 2. modet. Tyve gange skal
han en nat tvivlrådig have ladet sig ro
over Lillebælt, og da morgenen kom
stod han på Fyn. I april 1523 forlod
han København med orlogsflåden og
skatkammeret, sin dronning og sine
tre børn og sine nærmeste medarbej-
dere med Mor Sigbrit i spidsen.

8 ÅR I EKSIL 
Tiden udenfor Danmarks rige skulle
bruges på at samle en hær, så tronen
kunne generobers. Det var dog ikke
så lige til, da Christian 2.s forhold til
den katolske svoger Karl 5. var noget
belastet. Bedre blev det ikke af at
Christian 2., i byen Schweinitz hørte
Luther prædike. Det blev en åbenba-
ring for Christian, og på et billede af
August Thomsen fra 1840 kan man
se, hvordan Christian søgte trøst i Lut-
hers nye lære under et længere op-
hold i Wittenberg. Her fik Christian
også ideen til at udgive Det Nye Te-
stamente på dansk. Oversættelsen
var et kampskrift, forsynet både med
en oversættelse af Luthers bibelfortale
fra 1522 og med en politisk introduk-
tion. Bogen blev da også straks for-
budt i Danmark, men blev smulet ind
i landet via handelsskibe.

TRO OG POLITIK 
Det kan være svært at sige om det var
oprigtig tro eller politisk spil der fik
Christian til at blive lutheraner. Det
har sikkert været et slag i ansigtet ikke
mindst på hans magtfulde svoger, Karl
5., men også for hans beskytter, den
katolske Margrethe af  Østrig. Det
lykkedes dog for Christian at samle
midler til at erobre Norge, men først
efter han officielt havde afsværget sin
nye tro. Ulyksaligt nok var Christian
så uforsigtig at tro på Frederik 1.s løf-
te om frit lejde til forhandling i Dan-
mark. Ingen af hans mange modstan-
dere drømte dog om at holde dette

lejde. Til sin død
måtte Christian
leve som stats-
fange - først på
Sønderborg Slot,
senere under
friere forhold på
Kalundborg Slot.

Jacob Ørsted

En fængslende blanding

Christian 2. forlader sammen med sin familie København i foråret
1523.

[KIRKESIDEN] I 2017 er det  500 år
siden, Martin Luther offentliggjorde
sine berømte 95 teser ved at opslå
dem på døren til slotskirken i Witten-
berg. Denne mærkedag bliver marke-
ret i alle Europas lutherske kirker – og
for øvrigt også i de reformerte kirker,
som er omtrent lige så gamle.
I Tyskland er reformationsjubilæet ik-
ke bare en kirkelig, men også en for-
bunds-republikansk begivenhed: re-
geringen i Berlin har afsat mange mil-
lioner euro til forberedelse og gen-
nemførelse af fejringen, bl.a. fordi
Luther anses for ophavsmand til det
højtyske sprog gennem sin bibelover-
sættelse.
Man påbegyndte fejringen i 2008. I
hele dette ti-år har hvert år et tema,
som handler om forskellige kulturelle
og samfundsmæssige emner med til-
knytning til reformationen. I år er det
for eksempel forholdet til de andre
kristne trossamfund under overskrif-
ten ’reformation og tolerance’.

OGSÅ I DANMARK
Også i Danmark skal jubilæet højti-
deligholdes. Faktisk er det sket hvert
eneste 100-år siden 1617, hvor bl.a.
den yderst bemærkelsesværdige Fre-
deriksborg Slotskirke blev opført i an-
ledning af 100-året.
I Danmark har regeringen nedsat et
præsidium med repræsentanter for
samfunds-, kultur- og kirkeliv samt
forskningen til at forberede nationale
markeringer, og i alle folkekirkens stif-
ter er der oprettet udvalg, der skal
forberede jubilæet; mange gode ide-
er er allerede i spil: et teaterstykke til
opførelse lokalt, en kantate til folke-
kirkens mange kor, projekter til folke-
kirkens samarbejde med folkeskolen,
rollespil til konfirmander m.m. 
I næste uge frigives tre forskellige re-
formations-øl i Vendsyssel, en for Lut-
her, en for hans kone Käthe og en for
hans ven og medarbejder Melanch-
ton. De brygges af et lokalt Hjørring-
bryggeri på initiativ af Ålborg stiftsud-
valg.
I sidste uge afholdt Haderslev stift og
domkirke for anden gang en reforma-
tions-konference. Sidste år handlede
det om musik, i år om den reformer-
te kirke i Danmark og den hussitiske
kirke i Tjekkiet.

SAMMEN MED DKS
Haderslev Stift arbejder i øvrigt sam-
men om jubilæet med Dansk Kirke i
Sydslesvig og med Slesvig Stift.
Undertegnede er blevet ansat til (ud
over at være sognepræst) at rådgive
det nationale præsidium samt koordi-
nere de mange folkekirkelige aktivite-
ter. Der bliver meget at fortælle om i
de kommende år.

OGSÅ ANDRE
Men det er betydningsfuldt, at også
unge lutherske kirker i det globale
syd med kun en snes års historie fin-
der det afgørende at være med i mar-

keringen af reformationsjubilæet, og
at kredsen af kirker ikke kun omfatter
egentlige reformationskirker, som lut-
herske og reformerte, men en langt
videre kreds. Ja, selv i den romersk-
katolske kirke erkendes det, at refor-
mationen også på afgørende punkter
kom til at præge den.
Der arbejdes således både på lokalt
prægede markeringer, f.eks. bibel-
oversættelser, og på mere fælles mar-
keringer.

GUDSTJENESTE-BØLGE
En begivenhed, der kan komme til at
afspejle begge vigtige sider af jubilæ-
et, er den ’gudstjeneste-bølge’, som
Det lutherske Verdensforbund plan-
lægger at internet-transmittere 31.
oktober 2017: en festgudstjeneste af
en times varighed fra en lokal lut-
hersk kirke i hver tidszone. De 24
gudstjenester vil vise, at det hører til
det reformatoriske, at man kan have
sit kulturelle særpræg og netop deri-
gennem være en del af en stor bevæ-
gelse.
Det lutherske og reformatoriske er i
dag en global realitet.

INSPIRATION
Når vi har passeret 31. oktober 2017,
må spørgsmålet rejses: hvad med den
32. oktober?
Med andre ord: skal en markering af
jubilæet have mening, må den give
inspiration fremadrettet.
At beskæftige sig med historien er
væsentligt, hvis det kan hjælpe os til
at besvare spørgsmålet: hvad vil det
sige at være evangelisk i det 21. år-
hundrede? Det bør i afgørende grad
være i centrum for overvejelserne.

Niels Henrik Arendt,
sognepræst i 

Staby-Madum,
folkekirkens 
teologiske

rådgiver vedr.
reformationsjubilæet

Stort jubilæum forude

Luther slår sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. (Ill.: Johann Gottfried
Schadow/ Thorvaldsens Museum)
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EN INTERESSANT OG ALSIDIG STUDIETUR

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

[KONTAKT] Den 6. oktober hvert år
markerer Knudsbrødrene Frederik
VIIs fødselsdag, og denne dato er tra-
ditionen tro også den dag, hvor årets
skydesæson slutter.
Et af dagens højdepunkter er skyd-
ningen om eftermiddagen om en stor
holstensk landskinke. Den såkaldte
skinkekonge bliver kåret om aftenen,
og spændingen er år for år stor, men
kun det bedste skud tæller. Ligesom
sidste år var der også denne gang rift
om førstepladsen, og igen måtte skin-
ken deles, idet to brødre opnåede
samme pointtal 10,7 ud af 10,9 muli-
ge point. De dygtige skyttere var brd.
Haiko Schmidt samt gildets kansler
Hans Uwe Harck, der i år også funge-
rede  som oldermand, idet Heinz Ru-
debeck blev gildemajestæt ved Det
Store Adelgilde den 25. juni i år, og
således gjorde brug af sin ret til at ta-
ge et såkaldt sabbatår.

SKYTTERNE

Resultaterne af mesterskabsskydnin-
gen den 18. september bekendtgøres
også på sæsonens sidste dag. Her
blev resultatet, at brd. fændrik Henrik
Fårvang vandt på frihånd, mens brd.
Frank Bywater skød bedst på halvt
anlæg, og begge brødre får lov til at
bære en værdifuld sølvkæde for et år.
"Årets Skytte" bliver den broder, der
opnår det bedste sammenlagte resul-
tat hele året igennem, og det blev gil-

dets løjtnant Peter Rogg efterfult af
kansleren Hans U. Harck og brd.
Hans Jürgen Jürgensen.

TALEN FOR KONGEHUSET

Broderskabet har som bekendt et tæt
og inderligt forhold til det danske
kongehus, idet HKH Prinsgemalen og
HKH Prins Joachim til Danmark er
æresbrødre i selskabet.
Brd. Sibbern A.Sönnichsen, mange-
årig broder, holdt talen for kongehu-
set og havde den store glæde og ære
at kunne oplæse en hilsen, der var til-

gået brødrene  fra Amalienborg, idet
HKH Prins Henrik havde sendt en
hilsen i dagens anledning.
Brd. Sibbern Sönnichsen kom i sine
velvalgte ord ind på brødrenes
ubrudte loyalitet til kongehuset, slut-
tede med Dronning Margrethes valg-
sprog: Guds hjælp, folkets kærlighed,
Danmarks styrke - og udbragte et ni-
foldigt leve for dronningen.
Efter festmiddagen var der god tid til
en svingom til langt ud på natten.
En god sæson med et rigt gildeliv
fandt hermed en værdig afslutning.

HUH

Brødrene sluttede sæsonen

De to glade vindere med dele-skin-
ken, t.v. kansler Hans Uwe Harck, t.h.
eksmajestæt Haiko Schmidt.

God tilslutning og fin stemning ved aftenfesten. (Fotos: privat)

[KONTAKT] SSW havde indbudt en
busfuld medlemmer på en interessant
og alsidig studietur til det politiske
Berlin, kort omtalt på sidste uges
KONTAKT.
SSW-landdagsmedlem Jette Waldin-
ger-Thiering fungerede som rejsele-
der, og SSW-landssekretær Martin Lo-
renzen luftede visoner om et nyt, ak-
tualiseret SSW-rammeprogram.
SSWs studietur til en af Europas mest
livlige metropoler, som SSW-sekretær
Gerhard Jessen, turens praktiske rej-
seleder, havde formuleret det i invita-
tionen, blev en oplevelse for de knap
50 deltagende SSWere.
Der var ældre veltjente medlemmer,
nye, mandatsbærere, frivilligt engage-
rede – alle fandt hurtigt sammen i et
fællesskab på tværs af generationer-
ne.
Ialt seks ministerier og institutioner
stod på programmet, og referenterne
dér oplyste bredt om hver deres; ikke
sjældent overrasket over de velforbe-
redte sydslesvigeres spørgelyst.
En storby som Berlin hjemsøges af
utroligt mange busser hver dag, fyldt
med turister. SSWerne følte sig dog
ikke som turister i gængs forstand.
Huskede man Berlin fra før den tysk-
tyske genforening, fandt man nu en
storby, helstøbt og internationalt præ-
get men også med en del nostalgi.
Det gamle Berlin, de smukke kanaler,
søer og naturområder, kombineret
med gevaldige nybygninger i øst og
vest, en gevaldig ramme om sydsles-
vigernes politiske informationstur.
Andrea Würdemann, gruppens gui-
de, fortalte velinformeret og livlig, ja
filosoferende om de steder, man pas-
serede, suppleret med passende
anekdoter, så man hurtigt blev fortro-
lig med byen.
Ministerie- og institutionsbesøgene
var alle anstrengelser værd. Sikker-
hedskriterierne var omfattende, kaf-
fepauserne korte, men gæstfriheden
ikke mindst på den danske ambassa-
de gjorde godt.
Under besøget på forbundsregerin-
gens informationskontor blev der og-
så talt om Flensborg Avis – men læse
den gjorde de vist ikke...
Nøgtern distance, alvoren omkring

den langtrukne regeringsdannelse,
men også let spydige, nærmest vittige
bemærkninger kunne høres under
besøget i en af politikkens hovedcen-
traler, indenrigsministeriet.
Referenten dér kom i sit næsten to ti-
mer lange indlæg inkl. efterfølgende
debat forsigtigt ind på situationen: Al-
le insitutioner er tidskrævende  stærkt
bevogtet. De fleste vigtige tyske poli-
tikere befinder sig p.t. i Berlin, og det
kan være fristende for terrorister.
Elskværdigt modtaget af en af navn
og optræden fornem dame i den sles-
vig-holstenske landsrepræsentation
oplevede SSWerne lidt hjemstavn
dér.
Jette Waldinger-Thiering havde på sin
elskværdige facon afsluttet alle besø-
gene med et par rammende bemærk-
ninger og afleverede nogle små inter-
essante gaver med flensborgsk ind-
hold.
Højdepunktet i bogstaveligste for-
stand var selskabets tur op i fjernsyns-
tårnet på Alexanderplatz. For år tilba-
ge huskes stedet som en tom og ke-
delig plads uden lys og liv. Nu frem-
står den som et panorama, der sam-
menfatter historien og nutiden på en
livlig og spændende måde.
Gruppens chauffør Peter Hühne var
for øvrigt knippel til altid at finde de
bedste parkeringspladser for bussen.
Derfor så man mere luft og liv end el-
lers. Overvældende var trafikken i
Berlin. Dybt rystet havde man passe-
ret det mægtige eringringssted for na-
zisternes ofre. Imponeret men ikke
ukritisk passerede sydslesvigerne de
lange pragtbygninger og alleer fra det
tidligere DDR.
Turisthotellet bød på en dejlig frokost,
og for dets gæster var "Bauernlüm-
mel" det rustikke mødested i gården
om aftenen.
En timelang sightseeing i den tidligere
Stasi-central havde optaget gemytter-
ne. Politikken, historien, statsbanke-
rotten og de menneskelige  skæbner
blev endevendt. Gæsterne selv syntes
medtaget af de mange indtryk.
Efter en relativt kølig modtagelse i det
om- og udbyggede forsvarsministe-
rium blev det dog til en livlig  me-
ningsudveksling med en engageret,

berlinfødt officer, som ved siden af
det omfangsrig militær-emne viste sig
også at have sans for humor.
Merkels og Schäubles lange skygger lå
over genforeningsdagen 3. oktober.
Rigsdagen så man derfor kun kort –
ventetiden var for lang.
Som ventet blev afskeden med Berlin
forsødet gennem et besøg på de nor-
diske landes fællesambassader, i sær-
deleshed modtagelsen ved ambassa-
dør Per Poulsen-Hansen på den dan-
ske ambassade.
Den harmoniske stemning blev un-
derstreget af ambassadørens hjerteli-
ge velkomstord, der gik til hjertet og
muntrede folk op. Man følte sig bare
hjemme her, midt i det hektiske Ber-
lin.

Johanna

SSWere i Berlin
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Ambassadør Per Poulsen-Hansen i samtale med landdagsmedlem Jette Waldin-
ger-Thiering.

En cykel vakte interessen hos mindst
en af de ambassade-besøgende SSW-

ere. (Fotos: Bernd Bossemeier)


