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folkBaltica
[KONTAKT] Polen er temaland for festivalen 17.-21.
april i grænselandet - også med Polkaholix (foto).

Munter mad
[KONTAKT] Det er ikke altid den store kreds, der
samles til madlavning i Isted-Jydbæk SSF, men man
har det godt sammen.

Påsken
[KIRKESIDEN] Påsken og dens baggrund samt den
nye danske præst i Lyksborg fortælles der denne
gang om på Kirkesiden.

Lærenem
[KONTAKT] Nis Broder på 16 er friser og elev på en
efterskole i Danmark - et portræt.

[KONTAKT] Med viceminister/
statssekretær Rolf Fischers luft-
ning af planer for at indrette et
professorat i mindretalsspørgs-
mål ved Flensborg universitet,
sammen med Syddansk univer-
sitet det kommende Europa-uni-
versitet, er der for alvor sat skub
i uddannelsen af akademikere
med mindretal som speciale.
Dermed går et længe næret øn-
ske fra det danske mindretals si-
de i opfyldelse.
Professoratet falder fint i tråd
med den til oktober bebudede
specialuddannelse af mindre-
talslærere for det danske og det
tyske mindretals skoler, hvor-
med et savn fra mindretallenes
side ligeledes indfries.
At der dermed skabes en pen-
dant til det i Sønderjylland pla-
cerede men grænseoverskriden-
de virkende Institut for Mindre-
talspædagogik, kan kun gavne
bestræbelserne på ikke kun at
se de nationale mindretal som
en berigelse af samfundene
nord og syd for grænsen men
som noget nær det normale,

hvor flertal og mindretal udfol-
der sig hver for sig men i øjen-
højde.
Et forbilledligt projekt også på
europæisk og internationalt
plan, hvor blikket givet vil blive
rettet endnu mere på Flensborg
og grænselandet, når mindre-
talsspørgsmål skal behandles vi-
denskabeligt; for ECMI gør det
allerede i et vist omfang, og In-
stitut for Grænseregionsforsk-
ning i Sønderborg ligeså. Og
med mindretalsunionen FUEV
forefindes et netværk til omkring
90 nationale mindretal i hele
Europa, som professoratet også
med fordel vil kunne trække på.
SSF kan kun bifalde landsrege-
ringens idé om oprettelse af et
professorat i mindretalsspørgs-
mål ved Flensborg universitet.
Det vil på sin vis også støtte pro-
fessoratet i frisisk samme sted og
give hele det dansk-tyske områ-
de et nøk opad, blot man finder
en personlighed, der så også
kan løfte opgaven.

SYDSLESVIGSK FORENING

Professorat i
mindretals-
spørgsmål

HISTORISK SAMFUND

ANSGAR FLENSBORG

Aktivitet hele wekenden igennem. (Foto: privat)

Alt var optaget
[KONTAKT] I weekenden var både
fritidshjemmet og skolen i Vesterland
og hallen i Kejtum optaget af gæster
fra nord og syd for grænsen.
En gruppe større børn og deres voks-
ne ledsagere fra Engelsby Fritidshjem
havde lånt det lokale fritidshjem i
forbindelse med den årlige udflugt til
Sild og bl.a. besøg i ”Sylter Welle”.
Skolen husede 14 sportsfolk fra Od-
der, som allerede tiende år i træk vil-
le være med i ”Syltlauf”. Løbets
1400 deltagere kunne vælge at løbe
strækningen mellem Hørnum og List
alene eller melde sig til som stafet-
hold.

Foreningslokalet i Kejtumhallen hav-
de 10 logerende fra Hylke, der  fulg-
te en invitation fra Sild for at markere
25 års samarbejde med skolen og
idrætsforeningen i Vesterland. Ud-
over en guidet rundvisning i Kejtum
og en udførlig orientering i ”Altfriesis-
ches Haus” om byggeskik og livet på
øen i gamle dage blev gæsterne budt
på grønlangkålsspisning lørdag aften.
Foreningsfolk fra Sild har ved flere
lejligheder hentet ideer i Hylke til
nye aktiviteter i egne rækker, og ved
at præsentere Aktiv Cafeens forskelli-
ge tilbud for dem fra Hylke, var der
en chance for at give noget tilbage.

Det blev i hvert fald en god oplevelse
for både gæster og værter at dyste i
flere timer med og mod hinanden i
spil, som de fleste ikke havde prøvet
før – bl.a. indendørs petanque i hal-
len.
Efter fælles morgenmad om sønda-
gen og udflugter til Vesterland og
Venningsted, hvor der var mulighed
for at heppe på de mange løbere fra
”Syltlauf”, gik turen til List, hvor de
noget trætte gæster gik om bord på
færgen for at tage turen hjem over
Rømø til Hylke.
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Om mindretal og skolepolitik
[KONTAKT] Tirsdag den 26. marts
indbyder Historisk Samfund for Søn-
derjylland - Sydslesvig-afdelingen til
generalforsamling med efterfølgende
foredrag i klubværelset på Flensborg-
hus. Generalforsamlingen gennemfø-
res efter gældende vedtægter kl. 19-
19.30.

Kl. 19.30 har foreningen den store
glæde at kunne byde velkommen til
generalkonsul ph.d. Henrik Becker-
Christensen, hvis foredrag ”Mindretal
og skolepolitik” foreningen ser frem
til at høre. 
Efterfølgende bliver der lejlighed til
at stille spørgsmål og debattere med

foredragsholderen.
Foreningen byder på kaffe og kage,
og alle er hjertelig velkomne.

P.b.v.
Kirsten la Cour

Albertslund/Hvidovre Symfoniorkester.

Symfonikoncert i kirken
[KONTAKT] Der er offentlig koncert
med Albertslund/Hvidovre Symfo-
niorkester tirsdag den 26. marts kl.
19.30 i Ansgar Kirke, Aabenraagade/
Apenrader Str. 25 i Flensborg.
Dagen før giver symfoniorkestret og
deres dirigent Erik Jakobsson to kon-
certer i Sydslesvig; den ene på Du-
borg-Skolen i Flensborg og den an-
den på A.P. Møller Skolen i Slesvig.
Skolekoncerterne er interaktive

workshopkoncerter, hvor gymnasie-
leverne bliver medspillere i uddrag af
Antonin Dvoráks 9. Symfoni “Fra den
nye Verden”.
Programmet på skolerne lægger op til
den afsluttende koncert i Ansgar Kir-
ke i Flensborg tirsdag den 26. marts
kl. 19.30, hvor orkestret også uropfø-
rer et helt nyt værk af den danske
komponist Matti Borg.
Symfoniorkestret består af Alberts-

lund- og Hvidovre Musikskoles ele-
ver, lærere og professionelle musike-
re. 
Orkestrets dirigent Erik Jobsson har
dirigeret flere af landsdelsorkestrene
og operaforestillinger både i Sverige
og i Danmark. I 2011 var orkestret
på koncertrejse i Island, hvor de spil-
lede sammen med Nordislandsk
Symfoniorkester.
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22.
De danske menigheder: Christianslyst-møde om ”Kierkegaard om kærligheden og
vores tid” 22.-23.3.
DGF: Generalforsamling i klubhuset kl. 19.30
Den Slesvigske Kvindeforening: Generalforsamling på Jaruplund Højskole kl. 17
Flensborg Ældreklubben Duborg: Hygge med påske-bingo i Toosbüygade 7 kl. 15
Lyksborg UF: Fredagsklub på skolen kl. 18.30
SSF-distrikt Nibøl: Lotto i foreningshuset kl. 19.30
SSF i Husum og Ejdersted amter: Vestkystkultur med Trio Havana på Bredsted Dan-
ske Skole kl. 20
SSF-distrikt Damholm: Pakkelotto i forsamlingshuset kl. 20
SSF-distrikt Torsted: Generalforsamling hos Asmus Thomsen kl. 19.30
Slesvig SSF-distrikt Holm Skt. Jørgen: Filmaften på Slesvighus kl. 19.30

23.
DSH – Aktive Kvinder: Kredsgeneralforsamling på Slesvighus kl. 9
Flensborg Bibliotek og Aktivitetshuset: Påskesjov med ternede høns og firkantede æg kl. 10-13
Flensborg SSW-distrikt Sporskifte: Valgbrunch i Det Danske Hus kl. 10
SSF-distrikt Gelting-Gulde-Runtoft: Påskebrunch i Gelting Forsamlingshus kl. 11
SSF-distrikt St. Peter-Ording: Påskeklip på Klitskolen kl. 15
Slesvig SSF-distrikt Centrum-Nord: Nostalgisk håndarbejdsdag på Slesvighus kl. 10-16
SDU: Sendemandsmøde kl. 13.00 på Flensborghus

24.
Flensborg Sct. Jørgen-Mørvig menighed: Generalforsamling på Adelby Kirkevej 34 ef-
ter gudstjenesten kl. 14
Aventoft og Omegns Pastorat: Medlemsmøde i menighedshuset kl. 10
Ansgar menighed Slesvig: Generalforsamling på Slesvighus kl. 15.30
SSF-distrikt Skovby: Forårsmorgenbord i Hærvejshuset kl.10

25.
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark: Hygge på skolen kl. 19.30
Valsbøl pastorat: Læsekreds på Valsbølhus kl. 19.30

26.
Borgerforeningen Flensborg: Alsang med Aase Abild i Restaurant Borgerforeningen kl.
19.30
Historisk Samfund: Generalforsamling med efterfølgende foredrag med generalkonsul
Henrik Becker-Christensen om "Mindretalspolitik og skolesag" på Flensborghus kl. 19.30
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad med Sejlklubben i Tønnsenhuset kl. 9
Store Vi Kvindeforening: Hygge og snak på skolen kl. 19.30
SSW-distrikt Medelby: Opstillingsmøde på skolen kl. 19.30
Slesvig SSF-distrikt Centrum-Nord: Hobby med nål og tråd kl. 19.30 på Slesvighus kl. 19.30
Skovby Seniorklub: Rejseforedrag med Preben og Lis Vognsen i  Hærvejshuset kl. 15
SSF-distrikt Dannevirke: ”Syditalienske retter” med Anna Grete Jessen på Danevirke-
gården kl.19

27.
De danske menigheder i Flensborg: Hverdagsgudstjeneste i Helligåndskirken kl. 19
Oksbøl Kvindeforening: Generalforsamling i Oksbøl Forsamlingshus kl. 19
SSF-distrikt Bøglund: Senioreftermiddag i forsamlingshuset kl. 14.30
Slesvig Seniorklub: Spil, kaffebord og hygge i Ansgarsalen kl. 14
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30

28.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Hygge med Renate i Spætteklubben kl. 14.30
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15-17
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FLENSBORG SSW I DAG

WORKSHOP

FOLKBALTICA 2013

Lær at fortælle
[KONTAKT] Hvem vil ikke gerne
kunne holde sine tilhørere åndeløst
fanget af en spændende fortælling?
Så er der hjælp at hente på Flensborg
Bibliotek mandag den 25. marts og
tirsdag den 26. marts, begge dage kl.
16-18.
I forbindelse med Bibiana-udstillin-
gen på biblioteket har arrangørerne
bedt Hans Laurens fra BestTellers om
at afholde to workshops, hvor delta-
gerene lærer få og enkle teknikker,
som kan bruges til at skabe sammen-
hæng og flow i en fortælling.
Hans Laurens har altid elsket at for-
tælle historier. Det fik ham i 1989 til

at genopdage den fortællertradition,
som var gået helt i glemmebogen.
Laurens blev fortæller og var en dri-
vende kraft i moderniseringen af for-
tælling og i at gøre den til et kunstne-
risk udtryk også for voksne.
I 2000 var Hans Laurens med til at
grundlægge BestTellers, som i dag er
en aktiv virksomhed med en succes-
fuld fortællescene på Vesterbro og
populære kurser i fortælleteknik.
Workshoppene henvender sig både
til børn og voksne, der er fri entré og
lejlighed til at se den flotte udstillin-
gen Bibiana - børnebogsillustrationer
fra hele verden.

Infomøde om "Kessel 12"
[KONTAKT] SSW Flensborg by og
SSW Flensborg Nord inviterer til et
informationsmøde om emnet "Byens
værke - en investering i fremtiden" i
dag, torsdag den 21. marts kl. 19 i
Tønnsenhuset, Åbenrågade/ Apenra-
der Str.  49.
Stadtwerke Flensborgs afgørelse om
at investere i den nye ”Kessel 12” har
ført til en diskussion om fordele og

ulemper for byen – især i de nordlige
bydele. Derfor har SSW inviteret
projektleder Müller-Janßen fra „Kes-
sel 12 Stadtwerke Flensburg" for dels
at fortælle om strategien bag beslut-
ning og dels at informere om, hvorfor
man har besluttet sig for brændstoffet
gas samt hvorfor gasledningen har
det fastlagte forløb.
Arrangementet slutter ca. kl. 21.30.

Fornyelse og nytænkning
[KONTAKT] Den tysk-danske folkfe-
stival folkBaltica - et fyrtårnsprojektet
for Kulturregion Sønderjylland-
Schleswig og Nordeuropas mest in-
novative folkfestival - afholdes for 9.
gang 17.-21. april, nu med ny ledel-
se. Siden sidste sommer er den
kunstneriske ledelse overdraget til
den danske stjerneviolinist Harald
Haugaard, mens dr. Peter Boll, gen-
nem mange år medarrangør af festi-
valen, har fået hvervet som forret-
ningsfører.
Fra 17. til 21. april får grænseregio-
nen besøg af over 70 musikere fra 8
lande, og når de deltager i over 40

koncerter, kan man roligt skrue for-
ventningerne op til en række fascine-
rende interkulturelle musikalske op-
levelser. 
folkBaltica præsenterer hvert år et
nyt temaland. I 2013 er det Polen, et
land med et bredt spekter af traditio-
nel folkemusik, som musikerne på
den unge polske folkscene kreativt
har formået at videreudvikle i mange

forskellige stilretninger.
Warsaw Village Band, der nærmest
har status som ambassadører for nu-
tidens polske folk-og verdensmusik-
scene, besøger festivalen i hele fire
dage, hvor de bl.a. kan opleves ved
en festkoncert, hvor også Janusz Pru-
sinowski Trio og den unikke sanger-
inde Agata Siemaszsko medvirker.
Hendes fem folkBaltica-koncerter er
hendes tysklandspremiere. Som
æresgæst medvirker også den 80-åri-
ge spillemand Jan Gaca.
Trompeten spiller også en særlig rolle
ved årets festival. Som militærinstru-
ment er trompeten nært forbundet

med krigshistorien i den tysk-danske
grænseregion. Hjemvendte soldater
grundlagde en helt speciel messing-
blæsertradition, som den dag i dag
videreføres af fremragende regionale
orkestre.
Trompeten er også fornemt repræ-
senteret i det danske Tiptoe Bigband,
som ledsager og akkompagnerer de
talrige sangere og instrumentalister

ved festivalens åbningskoncert, hvor
den norske violinist Ragnhild Fure-
botten med sit band ”Never on a
Sunday” skaber en spændende kon-
trast til messingblæserne.
Ved festivalens afslutning møder et
håndplukket udvalg af unge tyske
folkmusiktalenter det danske Folka-
holiciousensemble. Sammen danner
de det nye Jugendfolkensemble, som
for første gang præsenterer deres
musik ved to koncerter på festival-
søndagen, og som i perioden mellem
festivalerne repræsenterer folkBaltica
ved forskellige lejligheder.
Som noget nyt har den nye festivalle-

delse besluttet at henlægge festiva-
låbningen til Danmark. Den finder
sted på Alsion i Sønderborg og er
samtidig en måde at sige tak på for
ægte partnerskab og mangeårigt
grænseoverskridende samarbejde
med Sønderborg kommunes kultur-
ansvarlige.
Program og billetter: http://www.folk-
baltica.de/

Polkaholix medvirker... ... og violinisten Ragnhild Furebotten
ligeledes.

En scene fra minkonfirmandernes optrin: Jonas på vej til Ninive i hvalens bug efter at være smidt over bord fra skibet. (Fo-
to: Erik Johansen)

Minikonfirmander gjorde lykke
[KONTAKT] Kirkesalen og det tilstø-
dende menighedslokale i Sct. Jørgen
danske Kirke i Flensborg var fyldt til
bristepunktet, da et trecifret antal
gæster forleden mødte frem til søn-
dagens gudstjeneste, der både bød
på barnedåb og afslutning for mini-
konfirmanderne.
I to måneder er 18 elever fra Jens
Jessen-Skolens 3. klasse en gang om

ugen taget direkte til kirken efter
endt skoledag. En del af tiden har de
brugt til at indøve et stykke om pro-
feten Jonas´ farefulde rejse til Nini-
ve. Pastor Finn Egeris Petersen, der
ledte gennem optrinet, havde skrevet
fortællingen således, at der var roller
til alle børnene.
Desuden havde han forfattet en sal-
me om Jonas, passende til lejlighe-

den.
Efter optrinet og gudstjenesten samt
en hurtig ommøblering, hvor de stive
stolerækker blev forvandlet til en
hyggelig bordopstilling, afsluttedes
formiddagen med en fælles kirkefro-
kost.

-ik



FLENSBORG AVIS — Torsdag 21. marts 2013 — 3

SLESVIG CENTRUM-NORD

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

SdU

FDF OG ANSGAR FLENSBORG

SSW HUSUM

MADLAVNING I ISTED-JYDBÆK

KVINDEFORENINGEN

BIBLIOTEKERNE

VETERANKLUB

AKTIVITETSHUSET

Fra det muntre køkken i Jydbæk For-
samlingshus. (Foto: privat)

Lille men munter skare
[KONTAKT] Som hvert ”forår” mødes
SSF-distriktet Isted-Jydbæk i forsam-
lingshuset i februar for at lave mad
med Anna-Grete Jensen. Og - som
hvert år - fungerede også denne gang
vores radiatorer ikke, så vi atter måt-
te arbejde i kulden.
Denne gang var vi ganske vist kun ot-
te medlemmer der deltog, men vi
var muntre, som var vi 12. Denne
gang gjaldt det om at lave salater. An-
na-Grete havde medbragt dejlige op-
skrifter og mange friske ingredienser.
Vi fordelte opkrifterne og gik i gang
med gåpåmod.
Vi lavede tunsalat med bønner og
ansjover, kartoffelsalat ”med det he-
le”, bagte rodfrugter med timian og
hvidløgsmayonnaise (en varm ret
men fanstastisk) og bønnesalat med
valnødder. Da der ikke var meget at
koge men kun at skære, var vi ret
hurtigt færdig med det hele.

Vi plejer at krydre vore retter med
rigtig meget hvidløg, og vi var vores
tradition tro. Alt smagte fremragen-
de. Vi var vildt begejstrede. Til kar-
toffelsalaten blev der serveret tunge,
men det var kun halvdelen der prø-
vede.

Vi tilbragte en munter og hyggelig af-
ten sammen, spiste fantastisk og gik
godt mætte hjem - og kunne endda
tage nogle rester med hjem og nyde
dem næste dag.

NSchm

17 Kandidaten im Wahlkampf
[KONTAKT] Auf einer Mitgliederver-
sammlung des SSW-Husum wurden
alle Kandidaten für die Kommunal-
wahl einstimmig gewählt. Besonders
erfreut zeigte sich Ortsvorsitzender
Peter Knöfler darüber, dass die ersten
14 Listenplätze paritätisch von je 7
Frauen und 7 Männern besetzt wer-
den konnten. Insgesamt gehen nicht
weniger als 17 Personen für den
SSW ins Rennen. Dabei sind sowohl
kommunalpolitische „Urgesteine“
(wie Uwe Ehrich und Susanne Rigna-
nese) als auch einige Neulinge (wie
z.B. dem erst 22-jährigen Gerret
Hinrichs).
Sehr zufrieden zeigte sich auch SSW-
Kreisvorsitzender Lars Harms (MdL)

und sagte: „ Mit der  Kandidatur der
Friesin Elke Kirchner ist es dem SSW
gelungen, eine engagierte und kom-
petente Frau zu gewinnen. Sie wird
für frischen Wind im Husumer Stadt-
verordnetenkollegium sorgen.“
Die Listenplätze 1 bis 6 belegen: Pe-
ter Knöfler, Elke Kirchner, Uwe
Ehrich, Marianne Gerckens, Hauke
Hinrichs, Manuela Andresen.
Bei den Wahlen zum SSW-Vorstand
wurde Peter Knöfler als Ortsvorsit-
zender bestätigt. Er wurde ebenso
einstimmig gewählt wie seine neue
Stellvertreterin Elke Kirchner und die
Beisitzer Hauke Hinrichs und Tho-
mas Ries. Als Kassierer und Geschäft-
sführer fungiert weiterhin Thomas

Oettgen.
Peter Knöfler rief zu einem engagier-
ten Wahlkampf auf: Wir müssen uns
anstrengen. Aber mit unserem Pro-
gramm für ein lebenswertes, soziales
Husum können wir am 26. Mai wie
vor fünf Jahren durchaus wieder ein
zweistelliges Wahlergebnis errei-
chen.“
Politische Schwerpunkte der kom-
menden Monate werden u.a. das
Thema Wohnen (Schaffung be-
zahlbaren Wohnraums, Unterstüt-
zung von neuen Wohnprojekten,)
und die Sicherstellung öffentlicher
Daseinsvorsorge (z.B. gehört die
Stadtbibliothek in städtische Trägers-
chaft) sein. Medlemsmøde tirsdag

[KONTAKT] Den nystiftede Sydslesvig
Veteran- og Youngtimerklubs med-
lemmer er indkaldt til planlægnings-
møde i Det Danske Hus i Sporskifte
tirsdag den 26. marts kl. 19.30.
Medlemmerne opfordres til at kom-
me med deres køretøjer samt at
medbringe materiale om dem - ger-
ne også digitalt.

Formand Jens-Søren Jess fortæller om
en såkaldt akku-jogger og om hul-
rumskonservering, begge dele inter-
essant, når de kostbare køretøjer er
blevet langtidsparkeret over vinteren.
Ansøgningen om, at klubben tilsluttes
SdU, er sendt afsted, men en tilbage-
melding har man endnu ikke fået.

Kirstin Asmussen leder palmesøndags-optoget, her fotograferet ved en tidligere lejlighed. (Foto: privat)

Familie-gudstjeneste søndag
[KONTAKT] FDF Flensborg og Ansgar
kirke i Flensborg er gået sammen om
en familie-gudstjeneste palmesøndag
den 24. marts kl. 10 i Ansgar kirke,
Åbenrågade 25 i Flensborg.
MBU-konsulent Thomas Hougesen
har hjulpet FDFerne med at finde

passende
tøj og materialer til dagen. Der vil
være optræden af FDFerne i løbet af
gudstjenesten.  FDFerne i Flensborg
skulle have øvet sig på deres optræ-
den i løbet af FDF-mødet mandag
den 18. marts. Men mandagens sne-

vejr satte en stopper for mødet. Efter
gudstjenesten vil der være stå kirke-
kaffe i våbenhuset, også her er alle
velkomne.

StA

Nostalgisk håndarbejde
[KONTAKT] SSF Slesvig Centrum-
Nord tilbyder en nostlagisk håndar-
bejdsdag lørdag den 23. marts kl. 10-
16 på Slesvighus med emnet "Weiss-
stickerei".
Deltagelse koster 12 euro. Materiale-
liste fås ved tilmelding.

Det er meningen, at der tilbydes
gamle håndarbejdsteknikker hver
fjerde uge.
Info og tilmelding: Tasha Cooper,
04621 989766, eller Anne Christian-
sen, 04621 23888.

Åbningstider i påsken
[KONTAKT] I tiden 25.-28. marts har
Aktivitetshuset begrænset åbent kl.
10-16.
Der er ingen vejledning i Atelieret.
Huset har lukket langfredag den 29.

marts og holder helt lukket i uge 14 -
2.-5. april.
Aktivitetshuset ønsker alle en god på-
ske!

Generalforsamling
og foredrag i morgen
[KONTAKT] Fredag den 22. marts kl.
17 har Den slesvigske Kvindeforening
indkaldt til generalforsamling på Ja-
ruplund Højskole, som der forventes
mange medlemmer til. Efter aftens-

maden har Karin Johannsen-Bojsen
lovet at fortælle om, hvordan mødet
mellem dansk og tysk har præget
hendes liv som lærer, kommunalpoli-
tiker og forfatter.

Påskelukket
[KONTAKT] De danske biblioteker i
Flensborg, Husum og Slesvig har luk-
ket fra og med langfredag den 29.
marts til og med 2. påskedag mandag
den 1. april.

Bogbusserne kører ikke - og fælles-
biblioteket i Egernførde holder lukket
i skolernes påskeferie fra og med
skærtorsdag den 28. marts til og med
tirsdag den 9. april.

Ternede
høns og
firkantede
æg

[KONTAKT] Møder man op på
Flensborg bibliotek lørdag den 23.
marts kl. 10-13, må man være for-
beredt på lidt ægge-sjov, noget
kreativt, en påskesang, en skatte-
jagt og på at bruge fantasien. Bib-
lioteket og Aktivitetshuset i Flens-
borg byder den dag velkommen til
hyggelige påskeforberedelser for
børn og forældre, hvor der lægges
op til at lege kreativt og anderledes
med høns og æg og have det sjovt
sammen. 

Kreative høns, hønse-tryk og gæk-
kebreve fremstilles med Vivian, Sa-
rah og Bodil. 
Der trilles med æg og laves ægge-
skattejagt og pustes med fjer med
Susanna, Helle og Gaby. 
Der læses eller fortælles en høne-
historie eller to.
Der spises solæg, æggemadder
med firkantede æg, rugbrød og
karse.
En udstilling med sjove æggebægre
afrunder arrangementet.

BOGCAFE

Sidste bogcafé 
[KONTAKT] I sæsonens sidste bogca-
fé onsdag den 3. april kl. 15 på
Flensborg Bibliotek, Nørregade/ Nor-

derstr. 59, læser Leif Volck Madsen
op. Der er gratis adgang, og der kan
købes kaffe og kage.

Sendemandsmøde på lørdag
[KONTAKT] SdU har indkaldt til sen-
demandsmøde på Flensborghus i
Flensborg lørdag den 23. marts kl.
13.
Der er valg på dagsordenen, men
der foreligger ikke forslag nok til sty-
relsesmedlemmer.
SdU beder derfor om, at foreninger
og sendemænd inden sendemands-

mødet gør sig nogle overvejelser og
kommer med forslag til (villige) kan-
didater på mødet.
Dagsordenen omfatter valg af diri-
gent, formand Inger Marie Christen-
sens beretning + drøftelse, årsregn-
skabet + drøftelse, indkomne for-
slag, optagelse af nye foreninger
m.fl., drøftelse af det kommende ar-

bejde, fastsættelse af kontingent,
budgetforslag 2013 og efterfølgende
år + drøftelse, præsentation af kan-
didater og valg af to næstformænd,
fire styrelsesmedlemmer samt reví-
sion; dagsordenen afsluttes med
punkt eventuelt.
Suppe, indskrivning og udlevering af
stemmesedler fra kl. 12.
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Ny præst i Lyksborg
[KIRKESIDEN Den 17. februar blev
cand. theol Ruben Fønsbo ordineret i
Helligåndskirken i Flensborg som ny
sognepræst til den danske kirke i
Lyksborg i Sydslesvig. Indsættelses-
gudstjenesten finder sted den 1. april
i Lyksborg kirke. I den anledning har
Kirkesideredaktionen stillet Ruben
Fønsbo nogle spørgsmål.

KORT CV
Mit navn er Ruben Fønsbo. Jeg er 50
og født i Sønderborg. Gennem de
seneste 38 år har jeg boet i Århus, og
her har jeg taget min uddannelse.
Begge mine forældre var præster
men fraskilte, så de arbejdede i hver
sin ende af landet. Min mor havde
embede i Ulbjerg nær Skals, og min
far var præst i Egernsund og Broager.
Jeg har to døtre; Emilie på 22 og Em-
ma på 17.

HVAD LAVEDE DU FØR DU BLEV
PRÆST?
Før jeg begyndte at læse teologi (og i
mindre grad under uddannelsen)
drev jeg reklamebureau i Århus. Jeg
har arbejdet med tryksager, web,
kurser, tekst, kommunikation og an-
det; alt sammen ting som jeg regner
med at kunne bruge i mit virke som
præst. Under uddannelsen har jeg
især arbejdet med de udfordringer
som kirken står over for nu; dvs. se-

kularisering, ateisme, faldende med-
lemstal og andre trosretninger.

HVORFOR VILLE DU GERNE VÆRE
PRÆST? 
Jeg har ikke fået præstegerningen ind
med modermælken. Begge mine for-
ældre var ældre, end jeg er nu, da de
afsluttede deres uddannelse. Til gen-
gæld har jeg altid interesseret mig for
kirke og tro, og jeg har siddet i me-
nighedsrådet ved Hjortshøj Kirke i 7
år. Når jeg først relativt sent kom i
gang med uddannelsen, er det især
fordi jeg tror der skal andet end ud-
dannelse til i et embede som præst.
Man står sandsynligvis bedre rustet
når man har både livs- og erhvervser-
faring.

HVORFOR VALGTE DU AT SØGE
STILLINGEN?
Jeg blev gjort opmærksom på embe-
det i Lyksborg af biskop Niels Henrik
Arendt, og efter et besøg i byen og
kirken var jeg ikke i tvivl om at det
var det helt rigtige embede. Kirken
har et stort potentiale, et kompetent
og engageret menighedsråd og en
lang række lokale foreninger, institu-
tioner og organisationer som jeg kan
etablere samarbejde med. Jeg har
også allerede modtaget adskillige
henvendelser fra lokale borgere der
tilbyder deres hjælp med nye initiati-

ver og aktiviteter, og dem glæder jeg
mig meget til at arbejde sammen
med.

HVAD KENDTE DU TIL SYDSLES-
VIG?
Mit kendskab til Sydslesvig begræn-
ser sig til de historiske omstændighe-
der omkring 1864 og tiden derefter,
men som oprindelig sønderjyde har
jeg altid haft det, som om jeg er
kommet hjem, når jeg er i Slesvig.
Der er en speciel kultur og en men-
neskelighed som er helt usædvanlig,
og især det engagement som danske-
re syd for grænsen udviser, er både
imponerende og inspirerende.

HVAD INTERESSERER DIG MEST?
De ting der især interesserer mig ved
præstegerningen, er forkyndelsen,
det mellemmenneskelige, de udfor-
dringer som kirken møder, og ikke
mindst de muligheder der er for at
nytænke kirken og dens arbejde. Kir-
ken er en institution med mange tra-
ditioner, og desværre også en institu-
tion med en høj dørtærskel, og jeg
ser en stor udfordring i at gøre kirken
nærværende og vedkommende, så
dens medlemmer får glæde af den.

HVAD GLÆDER DU DIG MEST TIL?
En udfordring er at sænke dørtærske-
len, så flest muligt får lyst til at træde

ind. Det kan betyde at jeg skal tænke
i nye eller alternative gudstjenestefor-
mer, samarbejde med skoler og for-
eninger, spændende arrangementer
og i det hele taget at gøre kirken så
synlig og tilgængelig som muligt. Det
er nok en opgave der ikke er løst på
et år eller to, men med den velvilje
og det engagement som jeg allerede
har mødt i Lyksborg, er jeg sikker på
at det kan lade sig gøre.

HVAD ER DINE FRITIDSINTERES-
SER?
En af de ting som mine præstekolle-
ger klager over, er at deres engage-
ment tager det meste af deres tid så
de ikke har tid til at dyrke deres fri-
tidsinteresser. Det er naturligvis en
balancegang, for embedet kræver en
indsats.
Men embedet kræver også at præ-
sten har overskud og kan finde inspi-
ration og glæde i andre ting, så det
er nødvendigt at prioritere så man
også som præst har mulighed for at
koble af, tanke op og foretage sig ting
der har at gøre med andet end em-
bedet.
Det har jeg gjort gennem hele min
arbejds- og studietid, og det betyder
at jeg faktisk får afviklet mange af de
projekter som betyder noget for mig.
Gennem det seneste års tid har jeg
taget mig tid til at begynde at lære at

spille klaver (det går stadig noget
trægt), tegne og male, udvikle et
brætspil og et computerspil (som nu
er i produktion) og skrive en ung-
doms-science-fictionbog på engelsk.
Der vil sikkert dukke flere interesser
og projekter op fra tid til anden, og
dem vil jeg nyde at bruge fritiden på,
for det er bl.a. gennem disse ting jeg
henter inspiration og overskud til mit
arbejde.
Jeg glæder mig til at begynde arbej-
det i Lyksborg. Jeg ved at der er gode
udfordringer i vente, og jeg tæller
utålmodigt dagene til den 1. april
hvor jeg tiltræder.

Victor Greve,
sognepræst,

Frederiksstad/Bredsted 

Ruben Fønsbo.

Påsken og dåben
[KIRKESIDEN] Kirkens største højtid
er påsken. Den handler som bekendt
om Jesu død og opstandelse. Men
hvorfor er denne begivenhed cen-
trum i kristendommen? Fordi det var
på korset, Jesus gennemførte vores
redning. Dér frelste han os fra Guds
vrede over vores synd. 

STEDFORTRÆDENDE SONOFFER
Jesu død på Golgatas kors var et
stedfortrædende sonoffer. Men hvad
betyder det?
Det betyder for det første, at Jesus
ofrede sig selv til Gud for vor frelses
skyld. Det skete på Golgatas kors.
Her ofrede Kristus sit eget legeme og
blod til Gud, belæsset med alle ver-
dens synder, med din og min synd,
så at Guds vrede kunne slå ned i
ham i stedet for i os.
Det ville Gud, for kun således kunne
mennesket reddes fra Guds vrede
over vores synd, og derfor gjorde Kri-
stus det for os. ”Kristus elskede os og
gav sig selv hen for os som en gave
og et offer til Gud, en liflig duft”
(Ef.5,2).
Jesu stedfortrædende sonoffer bety-
der for det andet, at Jesus blev vores
stedfortræder. Han trådte i menne-
skehedens sted. Han blev vores re-
præsentant, og som sådan lod han al
Guds vrede over vores synd ramme
sig selv, så at vi kunne gå fri. Det ske-
te netop, da Kristus ofrede sig til Gud
på Golgatas kors for 2000 år siden.
Der var han tillige vores stedfortræ-
der. ”Det var vore lidelser, han bar.
Han blev gennemboret for vore over-
trædelser. Ved hans sår blev vi hel-
bredt” (Es.53,4f.).
Jesu stedfortrædende sonoffer bety-
der for det tredje, at Jesus sonede
Guds vrede over verdens synd.
Heri ligger, at en skyldig gennemle-
ver og gennemlider sin straf til
bunds. Kristus var i sig selv helt uskyl-
dig, men påtog sig den fortabte og
fordømte menneskeslægts synd og
gennemled hele Guds vredesdom
over denne synd til bunds. Han gjor-
de sig selv til den skyldige og gen-
nemled straffen i stedet for os. 
Kristus tømte således Guds vredes-
bæger over synden i vort sted. Der-
med skete der en forvandling med
Guds vrede: Den holdt op med at
forbande og forvandledes til velsig-
nelse i Jesus Kristus, til syndernes for-
ladelse, således at Gud ikke længere

tilregner mennesket dets synd, når
det hører Kristus til, for i Kristus er
hele den store knude nu løst, dér er
der nu fred og tilgivelse mellem Gud
og menneske. 
Det minder lidt om historien fra en
KZ-lejr, hvor en søn blev dømt til dø-
den, men idet skuddet faldt, kastede
faderen sig hen foran sønnen, så han
blev ramt, mens sønnen gik fri. Lige-
så blev Kristus ramt i stedet for os, og
fordi han kastede sig ind foran os, er
der nu idel velsignelse og tilgivelse
for alle, der vil modtage det af Kri-
stus.

SIKKER FRELSESVISHED
Jesu Kristi død medfører sikker frel-
sesvished. Frelsen blev nemlig etable-
ret, da Jesus døde på korset for os.
Den er en objektiv realitet, helt uaf-
hængig af os.
Den er for hånden før nogen menne-
skelig præstation eller ydelse: ”Gud
beviser sin kærlighed over for os, ved
at Kristus døde for os, mens vi endnu
var syndere” (Rom.5,8).
Frelsen er en fuldbyrdet kendsger-
ning, ligesom verdens skabelse er
det. På korset blev det fuldbragt.
Det er vigtigt at fastholde, at vores
frelse allerede er gennemført af Kri-
stus på korset helt uafhængigt af os
selv. For fastholdes det, at Gud har
frelst hele mennesket ved Kristi sted-
fortrædende sonoffer, så er der ikke
længere plads for den vranglære,
som optræder i mange forskellige
skikkelser, nemlig at mennesket helt
eller delvist selv skal bevirke sin egen
frelse.
Kristendommen har på den måde
trukket tæppet væk under enhver
form for gerningsretfærdighed. Evan-
geliet kan nu ikke være andet end
forkyndelsen af syndernes forladelse,
erhvervet ved Kristi stedfortrædende
sonoffer, og den saliggørende tro kan
ikke være andet end den blotte
modtagelse af syndernes forladelse af
ren og skær nåde.
Evangeliet er forkyndelsen af denne
frelse. Jesu stedfortrædende sonoffer
er en guddommelig magtgerning,
som har tilvejebragt vores frelse, og
frelsen gøres til min personlige virke-
lighed gennem troen på Guds Søn,
og for at jeg kan tro det, skal evange-
liet forkyndes i kirken om søndagen.
Hele frelsergerningen når med andre
ord først sit endemål, når mennesket

modtager den. Kristus har allerede
ført menneskeheden frem til nyt fæl-
lesskab med Gud, og det er et led i
Guds frelsesplan, at denne gave skal
afleveres gennem evangeliets forkyn-
delse og modtages i tro. Derfor siger
Paulus: ”Lad jer forlige med Gud”
(2.Kor.5,20). Det sker i troen på Kri-
stus, der på korset har erhvervet mig
frelsen. Dér blev frelsen etableret,
dér blev den fuldbragt, helt uafhæn-
gigt af mig og mine præstationer. I
ordet om korset har vi derfor vores
frelsesvished. 

KRISTI OPSTANDELSE
Hvilken betydning har den? Den be-
tyder Guds JA til Jesu stedfortræden-
de sonoffer og åbenbaringen af dette
for verden. Havde Gud ikke oprejst
Kristus fra de døde, havde det bety-
det et NEJ fra Guds side til Jesu offer
på Golgatas kors, og så var frelsen gå-
et tabt.
Paulus siger det således til nogle
kristne, som forkastede de dødes op-
standelse: ”Hvis Kristus ikke er op-
rejst, da er jeres tro forgæves; så er I
endnu i jeres synder” (1.Kor.15,17).
Uden Jesu opstandelse, uden Guds
JA til Jesu stedfortrædende sonoffer,
var de kristne ikke blevet befriet fra
syndens og Guds vredes tyranni,
men var stadig i fortabelsen.
Deres tro var en illusion. De troede
på en Kristus, som Gud havde forka-
stet. De havde fejlagtigt troet på en
Jesus, som ville frelse dem, men var
blevet bedraget. ”Men nu er Kristus
oprejst fra de døde,” siger Paulus
(15,20), og dermed har Gud sagt JA
til Kristi sonoffer og åbenbaret sit JA
for verden, så at vi kan vide, at frel-
sen virkelig er for hånden.
Han har afsløret, at Jesus af Nazaret
er hans søn og hele verdens frelser.
Og alle, der tror ham, har selv en
glædelig opstandelse i vente, skal få
et herligt opstandelseslegeme som
Jesu opstandelseslegeme, når Guds
evige rige bryder synligt frem på den
yderste dag. ”Jeg skal oprejse ham på
den yderste dag”, siger Jesus
(Joh.6,44).

ALLES FRELSE?
Når nu Jesu stedfortrædende sonof-
fer er en frelsergerning, som gælder
alle, bliver alle så også frelst?
Guds ord siger nej, og den gåde har
den kristne kirke altid måttet leve

med og må fortsat gøre det.
Jesus siger: ”Mange vil den dag [den
yderste dag] sige til mig: Herre, Her-
re! Har vi ikke profeteret i dit navn,
og har vi ikke uddrevet dæmoner i
dit navn, og har vi ikke gjort mange
mægtige gerninger i dit navn? Og da
vil jeg sige dem, som det er: Jeg har
aldrig kendt jer. Bort fra mig, I, som
begår lovbrud!” (Matt.7,23). Jesus ta-
ler her til den kristne kirke. 
Men er de, der er døbt, men fornæg-
ter troen på Kristus, ikke stadig krist-
ne?
Er den, der lever ryggesløst ikke sta-
dig Guds barn, når bare han er døbt?
Eller kan vi pege på mordere, vold-
tægtsforbrydere og bedragere og si-
ge: ”Se, sådan lever en kristen sit
liv?” Eller selvretfærdige mennesker,
der kalder det løgn, når Gud siger, at
de er fortabte syndere, der kun kan
frelses af nåde alene. Er alle disse sta-
dig kristne, når bare de er døbt?
Nej, det er ikke alle døbte, der bliver
ved med at være kristne.
Enhver, der er døbt, har fået den ga-
ve, som dåben tilsiger og lover, nem-
lig at man bliver gjort til Guds barn
og får Helligånden med syndernes
forladelse og evigt liv og troen herpå. 
Det er hele frelsen, den døbte får i
dåben. Alt det er en gave fra Gud;
en stor, dejlig gave, som Gud visselig
fra sin side mente det alvorligt med
og ikke fortryder. 

DÅBENS NÅDE MÅ TROS
Det, vi får i dåben, er noget, vi skal
blive ved med at tro på, hvis vi vil
forblive kristne. Derfor tales der så
meget om tro i Den hellige Skrift. Je-

sus siger: ”Den, der tror og bliver
døbt, skal frelses; men den, der ikke
tror, skal dømmes” (Mark.16,16).
Men hvorfor er troen vigtig? Fordi
det er i tro og tillid, vi modtager den
redning, som Jesus skaffede os på
Golgatas kors. At tro på det er en ga-
ve, ligesom det er en gave til en, der
er ved at dø af sult og tørst, når en si-
ger: ”Kom nu og sæt dig til bords og
spis og drik!” Det er ikke en sur pligt,
men en dejlig gave.
Og selvom vi måske har været trolø-
se og har forladt vores Gud, og i
mange år har levet ude mellem svi-
nene, ligesom den fortabte søn, så er
Gud alligevel trofast ”for sine nåde-
gaver og sit kald fortryder Gud ikke”
(Rom.11,29). ”Er vi utro, forbliver
han dog tro” (2.Tim.2,13).
I det øjeblik et menneske bekender
sin synd for Gud og tror syndernes
forladelse, så er man atter Guds barn
og helt tilgivet hos ham. Så hviler
man igen i sin dåbs nåde, som Kri-
stus vandt os på korset, og vi behø-
ver ikke frygte mere, og vi vil aldrig
savne trøst under vort livs sorger og
problemer.
Se blot på den korsfæstede Jesus.
Han har allerede erhvervet os frelsen
på Golgatas kors. Det er en objektiv
kendsgerning.
Det er sikkert og vist.
Derfor kan vi trygt stole på evangeli-
ets ord: ”Han blev gennemboret for
vore overtrædelser og knust for vore
synder.”  

Mads Peter Møntsted,
sognepræst, Egernførde

Ef. 5,2: “Kristus
elskede os og gav
sig selv hen for os
som en gave og
et offer til Gud,
en liflig duft.” (Ill.
fra Isenheimeral-
teret i Colmar,
Mattias Grüne-
wald fra ca.
1515)
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Ingen »sort sol«
[KONTAKT] SSF Rendsborg-Egernfø-
frde amt aflyser sin amtsudflugt den
23. marts til "sort sol" med naturvejle-
der Sigi Pfingsten. Alle tilmeldte får
besked fra sekretariatet.
En ny dato, den 14. september, er al-
lerede fastlagt, så interesserede kan
sætte kryds i kalenderen.
Aflysningen sker pga. vejret.
Sigi Pfingsten har meddelt, at stære-

ne pga. kulden ikke kommer helt her
op til os i marts. De afventer lunere
temperaturer og opholder sig for ti-
den lidt længere sydpå i Tyskland,
hvor temperaturene er behageligere
for dem.
En lille flok på ca. 5.000 fugle trodser
kulden her hos os og vil være at fin-
de i området, men de er ikke nok til,
at man kan tale om fænomenet "sort

sol".
"Da det ikke er muligt at finde en an-
den dato, inden stærene forlader
området her og drager nordpå, det
gør de nemlig allerede i april, har vi
valgt en ny og mere sikker dato til ef-
teråret, den 14. september," fortæller
SSFs amtskonsulent Dorthe Salchow.

Der er sol, sommer, samba og sensualitet i luften, når Trio Havana slipper de
dunkende rytmer løs. (Foto: Musikformidlingen)

Cubansk aften i morgen
[KONTAKT] "Kom til Bredsted", hvi-
sker vinden i palmekronerne. I mor-
gen, fredag den 22. marts kan man
for en aften glemme alt om sne og
frost. 
Da byder Sydslesvigsk Forening på
en cubansk aften på Bredsted Dan-
ske Skole fra klokken 20. 
Den dansk-cubanske Trio Havana
spiller op, og der serveres såvel Cuba

Libre som latinamerikansk øl, når sæ-
sonens fjerde vestkystkultur-arrange-
ment løber af stablen. 
Som vanligt tilbyder de to amter fæl-
lestransport til og fra for medlemmer
fra vestkysten. 
Ring til et af sekretariaterne og meld
til. 

ph

Fra den hyggelige runde med præstparret Terp t.v. og en velykket aften. (Fotos:
Hans-Peter Asmussen)

Edgar Lörk fortæller og åbner en ny flaske vin.

Fornøjelig og lærerig
vin- & kulturaften
[KONTAKT] "Forkælet af solen" siger
man om de badiske vine. "Verwöhnt
von der Sonne", sagde SSF Frederiks-
bergs fortræffelige foredragsholder
Edgar Lörk sidst, da distriktet og han
præsenterede et udvalg af udsøgte vi-
ne. Sol? Det kan man ikke just sige
om os andre og denne ret så hård-
nakkede vinter. Men hvad bedre kan
man opleve, end en munter sam-
menkomst med veloplagte menne-
sker, der trodser vejret. Sådanne ar-
rangementer rummer en saglig be-
dømmelse af gode vine og en støt sti-
gende interesse for vine mundende
ud i glæde ved festlige stunder. Vin
og kultur er en fornøjelig blanding.
Det var ikke første gang, at SSF Fre-
deriksbergs formand Dorte Dauten-
heim bød velkommen til et af disse
populære arrangementer i forenin-
gens hyggelige lokale i præstegården
på Frederiksberg, som i mellemtiden
også er blevet moderniseret. 
"Jeg er egentlig importeret sydslesvi-
ger," fortæller vinkenderen Edgar
Lörk, der kom til landet som soldat i
1974, blev her og nu sammen med
familien lever tæt på det danske og
også taler dansk. Fem tillidshverv er
det blevet til, bl.a. i SdU,
Et af hans foretrukne vinsteder, vin-
godset Andreas Männle er beliggen-
de i Durbach/Ortenau, tæt på

Strassbourg og det fransk-tyske græn-
seområdes vine. Det er en familien-
bedrift med tradition, men selvsagt
overholdende tidens og myndighe-
dernes krav m.h.t. vindyrkning. Edgar
har været med til en vinhøst. "An-
strengende," siger han. Områdets be-
boere forbruger 85% af deres vine
selv. Så Lörk forekom sig som lidt af
en eksot, da han - fra det høje Nord
- bad om levering og yderligere infor-
mation. Kontakten - og leverancerne
- resulterede i, at den grå bourgogne/
Grauer Burgunder blev hans ynd-
lingsvin. Men også badensisk Rulan-
der, Müller-Thurgau/ Silvaner, en dej-
lig rosé lagret på egetræsfade og vi-
nenes dronning, Riesling smagte man
på den aften.
Kabinetvine drikkes gerne fra mindre
flasker, fik deltagerne at vide, og at
skruekapsler får flere tilhængere, idet
kork er ved at blive kostbar, ikke
mindst efter en række store brande i
Spanien.
En god vin skal modnes, ofte i over 5
år. Og dem var der en del af til vin-
prøven, fortrinlige og lovende.
Isvinteren til trods serveredes afslut-
tende en isvin, sød og elitær, faktisk
en dessertvin.
Aftenen var et herligt forskud på de
så ofte citerede lune sommeraftener.

Johanna

Nis lærer af sine fejl - sådan da
[KONTAKT] I vor lille serie om syd-
slesvigske unge på efterskole i Dan-
mark, er turen nu kommet til den
16-årige friser Nis Broder Repenning.
Han var ikke tvivl, da han engang
sidste år før sommerferien defilerede
forbi en række stande på A.P. Møller
Skolen i Slesvig, hvor en række efter-
skoler præsenterede sig.
- Jeg havde fundet adskillige eftersko-
ler på nettet. Tre af dem fandt jeg
særligt spændende. Når det blev
Rejsby Europæiske Efterskole, var det
fordi, jeg faldt for det med de tre rej-
ser, siger Nis i telefonen hjemmefra,
hvor han i vinterferien hviler ud efter
en veloverstået skoleskirejse til sven-
ske Idre Fjäll.
Skolen er ikke kun snævert speciali-
seret i sport eller dans, men er en
gymnasieforberedende skole. Jeg skal
på Tønder Gymnasium bagefter, siger
Nis Broder, der bor i Strukum ved
Bredsted, hvis danske skole han gik
på indtil skiftet til fællesskolen i Sles-
vig.

INGEN HJERNEVASK
Skolen i Rejsby mellem Ribe og
Skærbæk har EU som sin profil, og
Nis Broder har været på besøg i EUs
institutioner i Bruxelles på den første
af de tre rejser.
- Men det er ikke sådan, at lærerne
overfalder os med deres meninger
om EU. Vi bliver informeret, og så
spørger de til vores egen holdning,
siger Nis Broder, der vurderer, at sko-
len har et relativt højt bogligt niveau.
Nis faldt hurtigt til.
- Jeg var nervøs den første dag, men
det fortog sig hurtigt. På kort tid kom
jeg hurtigere ind på livet af mine
kammerater her, end det skete i mi-
ne otte år på Bredsted Danske Skole.
Her er vi jo sammen døgnet rundt.
Det er umuligt at lære alle 140 at
kende, men jeg snakker med alle.
Kliker har vi ikke, siger Nis, der også
tildeler lærerne en del af æren for
det gode klima.

LÆRERE SOM VENNER
- De er flinke, næsten som venner.
De tager sig af den enkelte elev. 
- Jeg har valgt Cambridge-tysk. Det
betyder, at jeg får et diplom med mig
herfra. Jeg har også valgt dansk som
andetsprog. Det indebærer, at jeg får
ekstra undervisning i dansk. Der bli-
ver sat ind der, hvor jeg har proble-
mer. Det er jeg glad for. 
- Vi er fem fra Sydslesvig og også
nogle stykker fra det tyske mindretal.
De fleste har fra starten vist sig at væ-
re åbne og høflige. Det er åbenbart
stilen her i Danmark modsat i Tysk-
land, hvor de tyske skoler næsten
kun er fokuseret på det faglige, siger
Nis, der ellers ikke mærker de store

forskelle. 
- Mest er det forholdet til slik, der er
anderledes. Det er ret dyrt i Dan-
mark, så os, der kommer fra Sydsles-
vig, har et mere afslappet forhold til
det, siger Nis.

PIZZARIA I GÅAFSTAND
Maden er ok i Rejsby, siger han og
tilføjer: 
- Især hos pizzariet lige her ved sko-
len. Det er ekstra flyttet fra en nabo-

by til Rejsby på grund af os på efter-
skolen. Ej, maden er nu helt god på
skolen, men engang imellem har du
bare brug for noget junkfood, ved
Nis, der har accepteret en lang skole-
dag. 
- Den strækker sig flere gange om
ugen til kl. 17.30. Om torsdagen
endda til klokken 21. Men du har en
del afveksling, så det gør ikke så me-
get, fastslår Nis, der har lært, at søvn
er vigtigt.
Lyset skal være slukket kl. 22.45,
men så er der jo mobiltelefonen og
computeren med Facebook og andre
fristelser.

ET ”F” FOR MEGET
- Men nu har de slukket for routeren.
Der var for mange, der lå vågne for
længe, siger teenageren, der har stået
skoleret en morgen overfor hele for-

samlingen. Han havde fået tre ”f'er”
for fravær. 
- Jeg havde været ude om natten.
Det er helt mod reglerne. Men lærer-
ne var ikke sådan rigtig sure. Bryder
vi reglerne, så snakker vi om det og
finder en personlig løsning. Ja, det vil
sige, jeg måtte jo op en time tidligere
som straf og blev sat til at feje sne, si-
ger Nis uden at skamme sig. Han har
lært lektien. Sådan da, griner han.
Han ved, at det bliver en trist dag,

når han engang i juli har sidste skole-
dag. Men hans valg af Tønder Gym-
nasium vil gøre overgangen lidt lette-
re. 

I GODT SELSKAB
Duborg-Skolen er uden for række-
vidde for den kollektive trafik, og
valgte han A.P. Møller Skolen, måtte
han tage 10. klasse om.  
- Tre af mine kammerater her i Rejs-
by vil også være elever i Tønder, så
det er helt fint, pointerer Nis. 
Nåh jo, og den tredje rejse går til EU-
landet Italien, hvor Nis skal møde
italienske jævnaldrende, der også
kommer til Rejsby.

Niels Ole Krogh,
BorderPress

KONTAKT har talt med tre sydsles-
vigske unge, der netop nu er på ef-
terskole i Danmark. Hvad får de ud
af det? Tilsyneladende en oplevelse
for livet og nærkontakt med dansk
kultur.
I sidste uge kunne du læse om Anna-
Tove, der er elev på Hoptrup Efter-
skole. I dag er turen kommet til Nis
Broder, der er elev på Rejsby Euro-
pæiske Efterskole, og næste uge for-
tæller vi om Rajka – elev på Vojens
Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Alle elever kan få tilskud
Det er ikke billigt at gå på efterskole.
Prisen runder 100.000 kroner for 45
uger, men der er tilskud at hente for
alle.
Dansk Skoleforening for Sydslesvig
yder tilskud på linje med de danske
kommuner. Satsen er afhængig af
forældrenes indtægt. 
Satserne kan ses på www.skolefor-
eningen.org – kig under menupunk-
tet regler og vedtægter. Ansøgnings-

frist er den 1. april.
Er den ene af forældrene dansk stats-
borger, skal der søges om tilskud i
Danmark. 

Læs mere her
www.vgie.dk (Vojens)
www.rejsby-efterskole.dk
www.hoptrupefterskole.dk
www.ladelundungdomsskole.de –
den sydslesvigske efterskole.
www.efterskole.dk – en side hen-
vendt til elever og forældre.

”På kort tid kom jeg hurtigere ind på livet af mine kammerater her, end det ske-
te i mine otte år på Bredsted Danske Skole,” erkender Nis Broder. (Foto: privat)

Et år i nærkontakt med dansk kultur


