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UGENs OVERSKRIFTER

Egeskov venter
[KONTAKT] SSF Flensborg amt arrangerer familietur
til Egeskov slot. Alle er velkommen. (Foto: Egeskov
slot)

Læs mere på KONTAKT side 2

Hjalp FDF
[KONTAKT] Der var oprydning omkring FDF-hytten
i Tarp, og det ”gav pote”, idet både Cocco og Bamse hjalp. (Foto: privat)
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Lolfod vågner
[KONTAKT] Lolfod-kvarteret i Slesvig opper sig. Nye
kræfter er klar, og nu sker der noget. (Foto: Anette
Vollbehr)
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På udflugt
[KONTAKT] FUEV-kongressen bød ikke kun på taler
og underholdningen inden døre. Der var også udflugt, bl.a. til Dybbøl. (Foto: FUEV)
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Mindretals
krav til EU

[KONTAKT] Det var en enig
FUEV-kongres, der med en resolution kritiserede EUs manglende vilje til at leve op til dens
”grundlov”, der hviler på værdier
som menneskeværd, frihed, demokrati, lighed, retsstatslighed
og menneskerettigheder inkl. de
menneskers rettigheder, der udgør et mindretal.
I resolutionen pointerer FUEVs
kongresdelegerede,
• at nationale mindretal ikke udgør en fare for Europa og staterne,
men at de er en berigelse for det
statslige og samfundsmæssige liv,
og dermed bør beskyttes og støttes,
• at EU bør foretage et kursskifte,
så mindretal med deres sproglige
og kulturelle mangfoldighed anerkendes som merværdi,
• at mindretallene har brug for
EU-retslige garantier, der ud fra
mindretallenes eksisterende rettigheder beskyttes gennem en
EU-retsramme og EU-kontrolmekanisme,
• at EU-Kommissionen og Europa-Parlamentet opfordres til efter
nyvalget den 25. maj at søge dialogen med de nationale mindretal
i Europa, organiseret i FUEV,
• at EU-staterne, hele det politiske og administrative EU-apparat,
de politiske partier samt andre organisationer bør blive FUEVs partner, når det gælder beskyttelse af
og støtte til identitet, sprog, kultur

og rettigheder for de europæiske
mindretal, og
• at EU opfordres til at udvide
deres veletablerede udvekslingssystemer fra forskellige politiske
områder, fx. uddannelse, til også
at omfatte mindretalsområdet.
Selvsagt opfordrer FUEV i resolutionen EU-Kommissionen til at
revidere sin afvisning af Minority
SafePack-initiativet, underskriftsindsamlingen.
Endelig appellerer FUEV til EU
om,
• at sikre mindretalsbeskyttelsen
i dens aftaler og kontrakter, og at
skabe et retsgrundlag for mindretal, for derigennem at vedkende
sig et ansvar,
• at de såkaldte Københavnskriterier (om nye medlemsstaters
mindretals-beskyttelse) ikke kun
bør gælde for nye medlemsstater i
optagelsesfasen, og
• at den kommende kommissionspræsident integrerer mindretalsbeskyttelsen i en EU-kommissærs ansvarsområde.
I en anden resolution appellerer
FUEVs kongresdelegerede enstemmig til alle parter i den dybt
foruroligende Ukraine-konflikt
om at finde en fredelig løsning af
konflikten - uden vold, gennem
dialog; samtidig med at FUEV
udtrykker sin solidaritet med deres fire medlems-mindretal, bl.a.
krimtatarerne.
SYDSLESVIGSK FORENING

GRÆNSEFORENINGENs SENDEMANDSMØDE 10./11. MAJ

Ny bestyrelse
[KONTAKT] Det blev en større fornyelse af Grænseforeningens bestyrelse,
da den snart 94-årige forening i weekenden afholdt sit årlige sendemandsmøde i Vingsted nær Vejle.
Forfatter Finn Slumstrup gik af som
formand efter knap ni år og overlod
roret til folketingsmedlem Mette Bock,
og bestyrelsen fik tre nye medlemmer:
Kirsten Rykind-Eriksen fra Region Syddanmark, formand for Dansk Folkeoplysnings Samråd Per Paludan Hansen
og direktør for Graasten Andelsboligforening Peder Damgaard.
Det var på forhånd meldt ud, at lærer
Svend Damgaard ikke ville genopstille
for Region Syddanmark, og at tidligere
minister Knud Enggaard ikke ønskede
at blive genudpeget som en af bestyrelsens tre ressourcepersoner.
Efter det konstituerende bestyrelsesmøde ser Grænseforeningens besty-

relse således ud:
BESTYRELSEN
Formand Mette Bock, Horsens (ny)
1. næstformand Jens Andresen, Branderup (genvalgt ressourceperson)
2. næstformand Jørgen Bruun Christensen, Nykøbing Mors, Nordjylland
Sigrid Andersen, Agerskov, Syddanmark (genvalgt)
Per Grau Møller, Nr. Lyndelse, Syddanmark
Kirsten Rykind-Eriksen, Randbøldal,
Syddanmark (ny)
Sven Beiter, Ringkøbing, Midtjylland
Karen-Margrethe Møller, Randers,
Midtjylland (genvalgt)
Karsten Nørgaard Simonsen, Aalborg,
Nordjylland (genvalgt)
Lars Bjerre, Næstved, Sjælland
Henning Bonde, Jyderup, Sjælland
(genvalgt)

Niels Jørgen Heick, Hillerød, Hovedstaden (genvalgt)
Ove Nissen, Rungsted Kyst, Hovedstaden
Per Paludan Hansen, formand for
Dansk Folkeoplysnings Samråd, Frederiksberg (ny ressourceperson)
Peder Damgaard, direktør for Graasten
Andelsboligforening, Kollund (ny ressourceperson)
mkf
KULTURPRISEN
Grænseforeningens kulturpris blev i år
tildelt Gitte Hougaard-Werner, SSFs
1. næstformand og formand for SSFs
årsmødeudvalg. Hun fik prisen for sine
bestræbelser på en fornyelse af årsmøderne, ikke mindst med henblik på at
få de unge med.

Ny formand Mette Bock: ”Kultur og
identitet kan ikke sættes på formel”
[KONTAKT] Mette Bock blev søndag
valgt til formand for Grænseforeningen
– den første kvinde på posten siden
foreningens oprettelse efter Genforeningen i 1920.
”Som formand for Grænseforeningen
vil jeg tage afsæt i det fine arbejde,
der er gjort gennem årene. Grænseforeningen har sin store andel af ansvaret
for, at mindretals- og flertalskultur har
arbejdet sig fra modsætning over accept til gensidig anerkendelse, respekt
og samarbejde, der løfter grænselandet
og gør det til noget helt særligt. Der
ligger mange muligheder for yderligere udvikling i de kommende år”,
sagde Mette Bock søndag i sin tale på
Grænseforeningens sendemandsmøde
i Vingsted ved Vejle.
Den tidligere chefredaktør for JydskeVestkysten og nuværende folketingsmedlem for Liberal Alliance blev
valgt uden modkandidat til formand.
Hun afløser forfatter og journalist Finn
Slumstrup, som efter små ni år på posten havde valgt at trække sig tilbage.
VI SKAL IKKE BELÆRE
I sin tale foran de 254 fremmødte
deltagere fremhævede Mette Bock, at
kultur og identitet ikke kan sættes på
formel. ”Vi skal ikke belære det danske
mindretal i Sydslesvig om, hvordan de
skal være danske, for virkeligheden er,
at de er dansksindede med tysk statsborgerskab og derfor tosprogede med
to kulturer i bagagen.”
”Jeg har aldrig forstået, hvorfor det
at være tosproget og tokulturel skulle
være en byrde eller et problem”, sagde
den nye formand for Grænseforeningen, Mette Bock, og indviede tilhørerne i, hvordan hendes egen familie
er en blanding af dansk og tysk, idet
hendes mand er født i Flensborg med
både danske og tyske rødder.
FORENING I UDVIKLING
Grænseforeningen har under Finn
Slumstrups politiske ledelse gennemgået en forandringsproces fra at være
primært en indsamlingsorganisation til
at være en folkeoplysende forening,
som arbejder for at udbrede og vedligeholde danskernes kendskab til det
danske mindretal i Sydslesvig og til
det dansk-tyske grænselands forhold
generelt.
Grænseforeningen arbejder i dag på
mange fronter, blandt andet med at
styrke de personlige relationer over

grænsen. Senest i forbindelse med
markeringen af 150-året for Slaget på
Dybbøl i 1864 har der været stor interesse for Grænseforeningens lærerkurser og undervisningsmateriale.
I samme forbindelse har Grænseforeningen udgivet det allerede meget
efterspurgte brætspil 1864, som ikke
kun er en quiz om historisk viden,
men også stiller spørgsmål til, hvordan
nederlaget og konsekvenserne af at
være blevet en småstat har påvirket det

og Lisberg Management, 1999-2001.
Journalist, Morgenavisen JyllandsPosten, 1998.
Direktør, Muskelsvindfonden, 19921997.
Konsulent, PLS Consult og Dansk Management Forum, 1988-1991.
Folketingsmedlem for Liberal Alliance
i Sydjyllands Storkreds fra 15. september 2011.
Kandidat for Liberal Alliance i alle opstillingskredse i storkredsen fra 2010.

Mette Bock, den ny formand for Grænseforeningen. Bag hende Finn Slumstrup,
den nu fhv. formand. (Foto: Lars Salomonsen)
Danmark, man kender i dag.
Grænseforeningen blev stiftet i 1920
og har 14.000 medlemmer og 70 lokalforeninger fordelt i hele landet.
mkf
CV METTE BOCK
Født den 26. juli 1957 i København,
døbt Samuelsen. Datter af lektor,
cand.mag. Ole Samuelsen og inspektør Anna Holm. Søster til MF Anders
Samuelsen. Gift med seminarielektor
Hans Jørn Bock og mor til tre børn.
Mag.art. i filosofi, Syddansk Universitet, 1989.
Cand.scient.pol., Aarhus Universitet,
1986.
Cand.phil. i filosofi, Syddansk Universitet, 1982.
Direktør, DR Programproduktion,
2008-2010.
Prorektor, Aarhus Universitet, 2007.
Adm direktør og ansv. chefredaktør,
JyskeVestkysten, 2002-2007.
Programchef og chefkonsulent, SIMI

Kandidat for Radikale Venstre i Horsenskredsen fra 1999 til 2001.
Kandidat for Socialistisk Folkeparti i
Horsenskredsen 1994.
Ekstern lektor og censor på flere danske universiteter fra 1990.
Formand for CVU Vita 2002-2006.
Medlem af bestyrelsen for Syddansk
Universitet 2004-2007.
Medlem af bestyrelsen for Buy Aid A/S
fra 2007.
Medlem af bestyrelsen for Testrup
Højskole fra 2009.
Medlem af bestyrelsen for Liselund fra
2009.
Medlem af bestyrelsen for kursuscentret Trinity fra 2012.
Formand for bestyrelsen for Grundtvig
Centeret fra 2013.
Medlem af bestyrelsen for Grænseforeningen fra 2013.
I 2006 modtog Mette Bock Veuve
Cliquots pris, ”Årets erhvervskvinde”.
mkf
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SLESVIG I.

AKTIVITETSHUSET

En lille del af deltagerne, som lige får sig et glas sekt hhv. sodavand. (Foto: privat)

Formidlede dansk
kultur og økologi
[KONTAKT] 1. maj er helligdag i Tyskland, men nej, SSF Slesvig CentrumNord lå ikke sløv på sofaen.
Vi drog ud på familietur til Vejle tidligt
om morgenen i frisk, men strålende
vejr. Da vi lægger stor vægt på at formidle dansk kultur, tog vi en lille omvej over Jelling, som anses for at være
Danmarks fødested, for at kigge på de
berømte runesten, som Unesco i 1994
satte på listen over de mest bevaringsværdige i verden, verdenskulturarven.
Efter en times ophold fortsatte vi turen
til Økolariet i Vejle. Især for børnene
var det en spændende måde at opleve

et videnscenter/ museum på. Sådan
vækker man børnenes interesse for deres omverden.
Da deltagernes aldersfordeling var
bred, var besøgstiden på økolariet
til egen disposition. Man kunne selv
bestemme, hvornår man startede sin
egen shoppingtur i Vejles gågade,
som kun lå nogle få meter væk fra videnscentret.
Kl. 16.30 mødtes vi alle ved bussen
igen og startede hjemturen med ømme
fødder og fyldte indkøbstasker.
Kirsten Bohnsack

Ugen
der kommer
16.
SdU: Håndboldskoler for U10-12 i Træningshallen, Slesvig 16.-18.5.
Lyksborg UF: Fredagsklub på skolen kl. 18.30
Slesvig SSF-distrikt Frederiksberg: Rundvisning i Egernførde med spisning, fra
Mansteinstr. kl. 15.15
17.
SSF-distrikt Harreslev og menigheden: Koncert med Vibykoret i kirken kl. 15
Den danske menighed på Sild: Seniorklubben på udflugt til Rendsborg
19.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Margretheklub i menighedshuset kl. 14
Flensborg SSF-distrikt Tarup: Bogbus og café i Taruphus
SSF-distrikt St. Peter-Ording: Højtlæseaften på Klitskolen kl. 19.30-21
20.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad med Sejlklubben i Tønnsenhuset kl. 9
Skovlund ældreklub: Sang og spil i forsamlingshuset kl. 15
Lyksborg Kvindeforening: Madlavning med Ingrid Matlok på skolen kl. 15.30
De danske foreninger i Ejdersted: Uffes Kaffebar på Uffe-Skolen kl. 15-17
Skovby Seniorklub: Kaffetur ud i det blå fra Hærvejshuset kl. 15
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset kl. 19
21.
Sydslesvigs danske Kunstforening: Fernisering på udstillingen ”Grænseegn” med
værker af Ellen Hyllemose, Finn Naur Petersen, Leif Kath, Ulla Madsen, Torgny
Wilke og Jens Damkjær Jensen på Flensborg Bibliotek kl. 19.30. Udstillingen kan
ses 23.5. – 14.6.
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
Slesvig Menighedspleje: Møde i Ansgarsalen kl. 14.30
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
22.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Hygge med Renate i Spætteklubben kl. 14.30
Slesvigsk Kreditforening: Generalforsamling på Flensborghus kl. 19
SSF-distrikt Store Solt: Bogbus ved Møllebro Forsamlingshus kl. 15
Torsdagsklubben Mårkær: Møde hos Gertrud Jochimsen kl. 15
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15

Udgiver: Flensborg Avis.
Ansv. chefred. Jørgen Møllekær. Redaktion: Bernd Engelbrecht,
Dansk Generalsekretariat, Nørregade/Norderstr. 76, 24939 Flensborg
Post til Postfach 2664, 24916 Flensborg
Telefon 0461/14408 120 eller 14408 122 · Fax 0461/14408 131
Internet: www.syfo.de · e-mail: info@syfo.de
Udkommer hver torsdag. Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten.

Introduktion i biavl
[KONTAKT] Aktivitetshuset i Flensborg
tilbyder et introduktionskursus i biavl
tirsdag, 20. maj kl. 16-20 med Ole Andresen som underviser.
Prisen er sat til 14 euro, og man skal
tilmeldes.
Har man lyst til at lave sin egen honning og måske tænkt på, at biavl kunne

være en fritidsbeskæftigelse, men er
usikker på, hvad der kræves af tid,
penge, indsats. Så kom til introduktionskurset om biavl, hvor man får et
indblik i, hvordan det er at holde bier.
Ole Andresen har haft bier som hobby
i over 20 år og fortæller, viser billeder, demonstrerer udstyr og svarer på

Ole Andresen har været biavler i over
20 år; 20. maj præsenterer han bier og
biavleriet på Aktivitetshuset i Flensborg.
(Foto: privat)

spørgsmål. Og selvfølgelig skal man
også se rigtige bier og smage på honningen. Hvis der er interesse og basis
for det, kan der oprettes et regulært
begynderkursus i 2015, lover Aktivitetshuset.

ÅBEN FOR ALLE SSFere

Familietur til Egeskov
[KONTAKT] SSF Flensborg amt inviterer på familieudflugt lørdag den 14.
juni med afgang fra Exe i Flensborg
kl. 8 til Egeskov Slot på Fyn, Europas
bedst bevarede vandborg.
Egeskov Slot ejes og drives af grevparret Caroline og Michael AhlefeldtLaurvig-Bille.
Det rummer bl.a. riddersal, klunkestue
og tårnværelse fra 1545 og ligger i en
enestående historisk have, som i 2012
blev hædret som Europas bedste historiske have.
Der er flere udstillinger og aktiviteter
på og ved slottet, så der er noget for
alle at se på og beskæftige sig med. For
børn og unge i alle aldre er der udover
det fantastiske dukkehus Titanias Palads en labyrint, trætop-vandring, Draculas krypt og segwaybane.
Slottet er også kendt for at huse et
motorcykel-, et veteran-, et Falck- og
et købmandsmuseum. Desuden er der
modeudstillingen ”Fra slotsfruernes
gemmer”, hvor gæsterne får indblik
i de modestrømninger, som henrykkede de adelige fruer mellem 1850 og

1900. I år særudstilles japanske motorcykler 1970-90.
I den store have er der masser at se og
beundre, og slottet giver god mulighed
for at man enten kan købe noget at
spise eller nyde sin medbragte mad.
Deltagerne i Flensborg amts tur får et
ophold på ca. 5 timer.
På hjemturen tages den smukke tur
over Sydfyn og færgen Bøjden-Fyns-

hav. Hjemkomst ca. kl. 19.30.
Turen tilbydes (ekskl. mad) for 25
euro for medlemmer (børn 4-14 år:
15 euro, børn derunder: gratis) og 45
euro for ikke-medlemmer. 50% rabat
til bistandsmodtagere og handicappede.
Tilmelding så længe pladser haves til
Dansk Sekretariat for Flensborg amt,
tlf. 0461-14408 155 eller 156.

Egeskov slot, et pragtfuldt slot med
masser af aktiviteter og udstillinger for
alle aldersgrupper. (Foto: Egeskov)

TILMELDING NU

SSF Holtenå tager til København
[KONTAKT] SSF Holtenå arrangerer en
tur til København fra fredag den 5. til
søndag 7. september. De kører med
bus via Puttgarten-Rødby og overnatter
på hotel midt i København.
Om lørdagen er der sightseeing i København med såvel gamle som nye
seværdigheder og afslutning i Tivoli.
Søndag kigger de på det nye København, kører derefter til Nordsjælland
og ser på Fredensborg og Fredriksborg
slotte og Roskilde Domkirke, hvorefter

turen går hjem over Storebæltsbroen.
Pris per person ca. 200 euro ( ikkemedlemmer 215 euro) for bus og to
hotelovernatninger i dobbeltværelse
med morgenmad. Enkeltværelse koster
85 euro ekstra.
Oven i kommer Copenhagen Card
med ca. 40 euro/pers.
Reiserücktrittsversicherung anbefales:
fra 10 personer 5,50 euro/pers.
Detaljeret program følger.
Tilmelding skal ske endnu i maj, da

man skal give endeligt tilsagn til bus og
hotel. Bussen skulle gerne fyldes op, så
turen økonomisk er forsvarlig.
Kontakt og tilmelding: Mette Salomo,
tlf. 0431 323 708, email: Mettesalomo@aol.com.
Beløbet bedes overført senest 15.
juni på konto SSF Holtenå/ Holtenau,
Union-Bank (BLZ 215 201 00), kto.Nr. 3011 909.

Styrk vores mindretal - 

skaf et nyt SSF-medlem!

Flensborg Avis / torsdag den 15. maj 2014 / side 3

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

BIBLIOTEKET

GRÆNSEFORENINGEN

Goddag Hvordan er dine
og farvel medievaner?

Om Kai
Normann
Andersen
[KONTAKT] Kai Normann Andersen
(1900-1967) var én af de førende danske komponister i det 20. århundrede.
Han står i centrum for interesserede
onsdag den 21. maj kl. 15 på Flensborg Bibliotek, Nørregade/ Norderstr.
59, hvor biblioteket har en lille udstilling med bøger, noder og CDer med
tilknytning til Kai Normann Andersen.
Deltagerne diskuterer om den danske
musical og genren generelt, og bagefter vises filmen med ”Musens sang”.
Hans omfattende værk rummer nemlig
en lang række film- og revymelodier,
der senere blev udødelige evergreens
bl.a. fortolket af Liva Weel og Marguerite Viby.
Han leverede også melodierne til den
danske filmmusical fra 1951, som
man skal se, og hvor musikkens muse
Polyhymnia fra Olympen stiger ned
til jorden for at hjælpe en komponist,
der kæmper med ægteskabsproblemer
og deadline på en operette. Filmen
rummer et imponerende koncentrat
af evergreens. I flæng kan nævnes
”Musens sang”, ”Den allersidste dans”,
”Gå ud og gå en tur” og ”Alene med
en yndig pige”, som de medvirkende
leverer med perfekt timing. I hovedrollerne ses Bodil Kjer som Polyhymnia
og Poul Reichhardt som Flyver-Harry
samt Lily Broberg, Hans Kurt, Ellen
Gottschalch, Johannes Meyer og Ib
Schønberg.

Månedens
bedste bøger
[KONTAKT] Dansk Centralbibliotek
har fundet en bunke nye bøger
frem til præsentation torsdag den
22. maj. På Flensborg Bibliotek
er bibliotekar Karl Fischer klar kl.
16, på Husum Bibliotek giver bibliotekar Rita Jakobsen læsetips kl.
10.30, og på Slesvig Bibliotek er
bibliotekar Carsten Reyhé på pletten kl. 16.
Antropolog
På Flensborg Bibliotek afrundes
bogpræsentationen med en orientering ved Nina von Lachmann
Steensen om antropologens arbejde. Hun er antropolog og ansat
som teamleder på biblioteket.

INTERVIEW?

[KONTAKT] Grænseforeningen
indbyder til goddag- og farvelreception tirsdag den 27. maj kl.
14-16 i Vartov, Farvergade 27 i
København.
Efter næsten ni års indsats som
formand for Grænseforeningen
siges der farvel og tak for godt
samarbejde med Finn Slumstrup (foto).
Samtidig er der lejlighed til at
byde velkommen til Grænseforeningens nye formand Mette
Bock, just valgt på sendemandsmødet den 11. maj.

[KONTAKT] Hvordan bruges medierne i Sydslesvig? Og hvad er
mindretallets foretrukne medieplatforme? I et område, hvor dansk
og tysk mødes, kan avislæsningen
foregå på det ene sprog, mens
fjernsynet bringer nyhederne ind i
stuen på det modsatte sprog. Men
hvad betyder dette for mindretalsfællesskabet?
Benjamin Munk Olsen er specialestuderende i medievidenskab på
Aarhus Universitet og fra mandag

den 19. maj til torsdag den 22.
maj vil han være at finde på Flensborg Bibliotek for at interviewe
dansksindede sydslesvigere om
deres mediebrug og mediernes betydning i hverdagen.
Kom og få en kop kaffe og en snak
om Flensborg Avis, NDR, RSH,
Radio Syd, TV Syd, facebook etc.,
hvad enten du bruger meget tid
på medier eller næsten ingen. Alle
synspunkter er relevante.
benjamin.munk@hotmail.dk

FDF FLENSBORG

SdU

Gi’ et skulderklap
til unge engagerede
[KONTAKT] SdU tilbyder to enestående chancer for at give unge
engagerede mennesker i foreninger,
landsdelsorganisationer, udvalg eller
fritidshjem et skulderklap.
TIL DE 14-20-ÅRIGE
De nævnte kan indstille et ungt menneske til Nordisk Ungdomsuge fra 28.
juli til 2. august i Arendal, Norge, hvor
Frilynt er arrangør.
Årets tema er film og teater; læs mere
på www.nordiskungdomsuke.no
Der er forskellige workshops hele
ugen, fx. musical og skuespil, stagefight, lys og lyd og hip-hop. Derudover
selvfølgelig skønne naturoplevelser og
et besøg i den enestående dyrepark i
Kristiansand.
Da SdUs Nordiske Udvalg giver et tilskud til turen, koster det kun 250 euro
alt inkl., som foreningen/ udvalget eller
den unge selv skal betale.
TIL DE 18-30-ÅRIGE,
som har nogle års erfaring med ledelse
fra deres forening/udvalg. De nævnte
kan indstille et ungt menneske til Nordisk Lederskole fra 4. til 10. august på
Færøerne, hvor ungdomsorganisatio-

nen FUR er arrangør.
NSUs lederskole henvender sig til
unge, som har lyst til det interkulturelle
møde og til at lære om ledelseskulturer, -vaner og -holdninger i de andre
nordiske lande. Lederskolen arbejder
med at nedbryde fordomme, øge tolerancen og styrke dine egne sociale
kompetencer.
Der vil blive afholdt workshops i innovation og idéudvikling, kommunikation
og coaching (dig selv blandt andre),
præsentationsteknik (dig selv på scenen), ledelse/ projekt/ proces (dig selv
som tovholder), lederrollen (dig selv
som leder), og interkultur (dig selv
blandt andre kulturer).
Da SdUs Nordiske Udvalg giver et tilskud til turen, koster det kun 250 euro
alt inkl., som foreningen/ udvalget eller
den unge selv skal betale.
SdU har brug for alle indstillinger senest den 28. maj til konsulent Tinne
Virgils, SdU, Nørregade/ Norderstr. 76,
24939 Flensborg, mail: tinne@sdu.de.
SdU har fået tildelt begrænsede antal
pladser og efter indstillingsfristen er
udløbet, udvælger Nordisk Udvalg
deltagerne.

Der var nok grene at samle sammen og bære op. (Fotos: privat)

Cocco (Ørsted) og Bamse (Meng) hjalp også til.

SSW

Schuldenabbau zügig aber
kein Bedarf für Minderheitengesetz
[KONTAKT] Zu den Bemerkungen
2014 des Landesrechnungshofs ein
Statement des Vorsitzende des SSW im
Landtag, Lars Harms:
”Der Landesrechnungshof (LRH)
hat der rot-grün-blauen Koalition
bescheinigt, beim Schuldenabbau
ambitionierter vorzugehen als frühere
Regierungen. In der Tat hat das Land
unter rot-grün-blau 2013 erstmals seit
vielen Jahrzehnten keine neuen Schulden aufgenommen, sondern Schulden
getilgt. Das strukturelle Defizit wollen
wir nicht, wie ursprünglich geplant bis
2020, sondern schon bis 2018 vollständig abbauen.
Dies tun wir wohlbemerkt ohne, wie
die schwarz-gelbe Vorgängerregierung,
den Schuldenabbau durch massive
Kürzungen bei den Schwächsten der

Gesellschaft zu finanzieren.
Der Landesrechnungshof macht zu
Recht darauf aufmerksam, dass der
Sanierungsstau bei den Landesstraßen
und Landesgebäuden ein finanzielles
Risiko darstellt. Die in diesen Bereichen in der Vergangenheit eingesparten Instandhaltungsmittel rächen sich
nun in Form hoher Folgekosten.
Deshalb hat sich die rot-grün-blaue
Koalition als Prinzip dafür ausgesprochen, den Erhalt vor Neubau zu stellen
und erhebliche Sondervermögen für
die Sanierung unserer Gebäude und
Straßen eingerichtet. Denn Konsolidierung bedeutet auch, intelligent zu
investieren, um spätere Folgekosten zu
vermeiden. Das unterscheidet uns von
Schwarz-Gelb.

MINDERHEITENGESETZ
Der Bericht des LRH enthält viele gute,
konstruktive Anregungen und Vorschläge.
Für ein Minderheitengesetz, das die
Rahmenbedingungen der dänischen
Minderheit inklusive der Förderung
der dänischen Schulen regelt, sehen
wir allerdings keinen Bedarf. Die dänische Minderheit ist ein natürlicher Teil
der Bevölkerung in Schleswig-Holstein,
deshalb ist es unser Ziel, die Gleichstellung der dänischen Minderheit im
Rahmen der bestehenden Gesetze zu
erreichen.
Im Bereich der Schulfinanzierung
durch das Land ist uns dies beispielsweise bereits gelungen.”
pd

Pedel Johnny og senior Mads.

Oprydning på ingen tid
[KONTAKT] FDF Flensborg havde lørdag en miniarbejdsdag ude ved FDFhuset Uglereden.
Ugleredens altmuligmand Johnny Heel
havde bedt forældre om deres arbejdskraft, så der kunne fjernes de grene og
et par træer, som stadig lå på skråningen ved Uglereden ned mod Trenen.
Før påskeferien havde FDF-erne brugt
tid og kræfter på at rydde op, men
FDF-lederne ønskede også at komme
videre og lave andre aktiviteter.
Lørdag kl. 10 var der mødt 10 forældre
samt en senior op. I løbet af halvanden
time - før regnvejret tog overhånd var alt det afskåret træ kommet op til

brændebunken.
Mange grene var også kommet op i
nærheden af brændebunken, men de
skal laves til flis, som så kan komme
tilbage på skråningen. Og nogle andre
grene blev lagt sammen til en ”biotop”.
Ved middagstid kunne alle deltagerne
sætte sig med god fornemmelse efter
veloverstået arbejdsdag og spise frokost
sammen. Frokosten blev betalt af FDF
Flensborg som en tak til de deltagende
forældre for deres indsats.
Den store arbejdsdag kommer først
søndag den 31. august.
Sten
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SLESVIG II.

SINTI & ROMA

Lolfod-kvarteret opper sig
[KONTAKT] At Slesvig trænger til et
løft, hvad gågaden, en tidssvarende
svømmehal, nye butikker og det stadig
uløste teaterproblem angår, er kendt.
Byens nye borgmester dr. Arthur Christiansen prøver at hidkalde opsvinget
med nye initiativer, som man kun kan
håbe lykkes, når også andre positive
kræfter kommer til.
Et af Slesvigs problembørn er den
lange Lollfod og dens ruiner. Området
har behov for liv og kulør. Det prøver
interessefællesskabet Pro Lollfuß siden
1998, og nu igen med nye kræfter.
Folk, der bor og har boet på Lolfod,
bedyrer, at deres hjerte altid vil være
med gaden. De har oplevet gadens opog nedture, men der var aldrig kedelig.
Der var og er festlige optog, forenings-

samvær og bygningsmæssige forandringer. Slesvighus er atter et velbesøgt
midtpunkt og er efter istandsættelsen
blevet fint modtaget af folk, og nu,
hvor terrassen har fået stabile havemøbler, er SSFs ejendom oven i købet
blevet noget af et udendørs tilløbsstykke.
Det bliver huset også, når man i Slesvig
fejrer årsmøde den 24. maj.
På SSF Gottorp amts generalforsamling
sidst havde amtsformand Franz Dittrich
positivt at berette om udviklingen i og
omkring huset.
Og det senest skud på Slesvighus-stammen er biografen, der også ved den
tredje danske filmsforevisning sidst var
en virkelig oplevelse.
Den indledningsvis omtalte Pro Lollfuss

er SSF nu også blevet medlem af, ligesom Flensborg Avis også er det.
En første workshop afvikledes i marts.
Her blev der luftet ideer, tanker og
problemer. Og her mødtes beboere,
forretningsfolk og foreninger for sammen at give Lolfod et løft.
PRO LOLLFUSS
De nye initiativtagere, formand Matthias Vollbehr og næstformand Stephan
Lange samt foreningens internet-ansvarlige Ralf Matthies, havde forberedt
arbejdet i en engageret gruppe. Og
nu fandt workshop nr. to sted i forteningslokalerne i Kukolo på Lolfod 23,
stiullet til rådighed af Roswitha Silke
og Arne Clausen. Der skal ske noget,
men det skal ske i små skridt.
Der skal indtil videre ikke være fest og
ballade men arbejde.
Blandt andet skal der plantes roser.
Men inden da bygger man selv rosengitre af træ, der skal beskytte planterne, når det er så vidt. Og også andre
tiltag overfor offentligheden blev drøftet, f.eks. smågaver til kunder i gadens
forretninger.
Områdets seværdigheder, Gottorp slot,
Slien, alleen, den såkaldte Hühnertreppe/ Hønsetrappen skal indkorporeres
hhv. synliggøres. Måske nogle af de
rørlagte kilder skal reaktiveres.
Når boghandelen i gaden fejrer 175
års jubilæum i juni, er Pro Lollfuss
med, og når det gælder om at finde og
bevare fortællinger fra og om Lolfod,
er interessefællesskabet også aktivt.
Måske udgives en bog med dem.
Workshoppen afrundedes med en
smuttur til Skyttekobbel/ Schützenkoppel, hvor de guidedes rundt i stedet og
dets historiske kvalitet.
Johanna

Formand Matthias Vollbehr og mæstformand
Stephan Lange med de nye rosengitre med Pro
Lollfuss-logo. (Foto: Anette Vollbehr)

- um nicht zu vergessen
[KONTAKT] Der Landesvorstand der
Sinti und Roma Schleswig-Holstein
lädt ein zu einer kleinen Feierstunde
am morgigen Freitag um 11 Uhr mit
anschließender Kranzniederlegung
zum Gedenken an den 16. Mai 1940,
den Beginn der Deportationen von
Sinti und Roma aus Schleswig-Hol-

stein, die den Nationalsozialisten zum
Opfer gefallen sind.
Treffpunkt ist der Gedenkstein für die
Sinti und Roma im Kieler HiroshimaPark.
Im Anschluss bittet der Landesvorstand
zu einem kleinen Stehimbiss.

MP ALBIG

Fordert EU-Kommissar
für Minderheiten
[KONTAKT] Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Torsten Albig hat sich
für einen EU-Kommissar für nationale
Minderheiten ausgesprochen. ”Der
Schutz von Minderheiten ist eine vorrangige Aufgabe der europäischen
Staaten- und Wertegemeinschaft”,
sagte er am vergangenen Freitag beim
Europatag der Föderalistischen Union
Europäischer Volksgruppen (FUEV) in
Sønderborg/ Sonderburg.
Der Abbau des Rechtsstaates beginne
meist da, wo Minderheiten diskriminiert werden, so Albig weiter. Ein
Beispiel dafür sei die angespannte
Lage in der Ukraine.
Der Regierungschef appellierte an die
Minderheiten, sich verstärkt für Europa
und die europäische Idee einzusetzen.
”Europa hat viel getan für die Sache
der nationalen Minderheiten. Europa
wird auch in Zukunft eine gewichtige
Rolle spielen, wenn es darum geht,
die Rolle der Minderheiten in vielen
europäischen Ländern neu und positiv
zu definieren”, sagte er.
So werde das deutsch-dänische Grenzland europaweit als europäische

Modellregion beachtet. Gerade weil
im Grenzland mit gemeinsamer Politik
viel erreicht wurde, könnten auch Forderungen an die Europäische Union
gestellt werden.
Ein EU-Kommissar, der sich um Minderheitenfragen kümmere, sei nach
Auffassung des Ministerpräsidenten
ein wichtiges Zeichen, dass es Europa
ernst meine mit dem Minderheitenschutz und den Minderheitenrechten.
Die FUEV ist Dachorganisation der
europäischen Minderheiten und Volksgruppen.
Sie wurde 1949 gegründet und hat
zurzeit europaweit 94 Mitgliedsverbände.
8.-10. Mai führte sie ihren 65. Kongress mit über 150 Delegierten in
Flensburg und Sønderborg durch.
Sitz des Generalsekretariats ist in Flensburg.
Präsident der Organisation ist Hans
Heinrich Hansen, ehemaliger Hauptvorsitzender der deutschen Volksgruppe in Dänemark.
stk.

RESOLUTION DES SSW-HAUPTAUSSCHUSSES

Berlin und Kopenhagen verkehrstechnisch gefordert
[KONTAKT] Um das steigende Verkehrsaufkommen auch in Zukunft
bewältigen zu können fordert der
SSW-Hauptausschuss laut Beschluss in
seiner Tagung am 29. April in Schleswig, dass die Regierungen in Berlin
und Kopenhagen sich auf eine Reihe
grundlegender, grenzüberschreitender

Infrastrukturmaßnahmen verständigen,
dessen gemeinsame Infrastrukturvision
insbesondere folgende Maßnahmen
vorsieht:
• Den Bau einer neuen Hauptverkehrsader an der Westküste parallel zur
A7/E45; von der neu zu bauenden
”Hærvej”-Autobahn durch das zentrale

Sønderjylland bis an die Grenze kommend, und weiterführend über B5/A23
mit Anschluss an die A20 inklusive westlicher Elbquerung bei Glückstadt.
• Ein konsequent zweispuriger und
elektrifizierter Ausbau der Bahntrasse
von Aarhus bis Hamburg samt Kombiterminal in Padborg zur Verlagerung

von Straßengütern auf die Schiene
einschließlich eines kombinierten Tunnels für Schiene und Straße unter den
Nordostsee-Kanal.
• Bau eines gemeinsamen deutsch-dänischen Bahnhofs in der Grenzregion
für den Personenverkehr.
Der SSW fordert nachhaltige Investitio-

nen seitens des Bundes in den Ausbau
des Straßen- und Schienennetzes.
Der Bund muss die Finanzierung der
notwendigen Verkehrsinfrastruktur
sichern.

Forderungen und Ziele zur Europawahl 2014
[KONTAKT] Der SSW-Hauptausschuss,
der sogenannte ”kleine Parteitag” hat
kürzlich seine Forderungen und Ziele
zur Europawahl am 25. Mai in folgender Resolution beschlossen:
Als Partei der dänischen Minderheit
und der nationalen Friesen will der
SSW vor dem Hintergrund unserer kulturellen und geschichtlichen Erfahrungen einen Beitrag dazu leisten, dass die
Verständigung zwischen den europäischen Staaten und den Völkern weiter
wächst und gedeiht – zum Wohle aller
Menschen in Europa.
Der SSW sieht die kulturelle Vielfalt in
Europa als eine Bereicherung an und
ist durch seine Mitgliedschaft in der
European Free Alliance (EFA) - einem
Zusammenschluss der Regional- und
Minderheitenparteien Europas - europapolitisch aktiv. Die Wahlen zum
Europäischen Parlament am 25. Mai
geben auch dem SSW die Gelegenheit,
sich am demokratischen Prozess und
an den Diskussionen über die Zukunft
der EU zu beteiligen.
Fast jeder 7. Bürger in Europa gehört
einer nationalen Minderheit oder ethnischen Volksgruppe an oder spricht
eine Regional- oder Minderheitensprache. Bei einer Gesamtbevölkerung von
505 Millionen Menschen sprechen wir
hier von 72 Millionen Bürgern.
Deshalb muss die Kommission der EU

sich der Verantwortung für die Minderheiten der EU-Staaten stellen. Gerade
erst wurde eine europäische Volksinitiative „Minority Safe Pack“ der europäischen Minderheitenorganisation FUEV
(Föderative Union Europäischer Volksgruppen) durch die EU-Kommission
mit der Begründung abgelehnt, man
sei nicht zuständig.
Dies ist nicht hinnehmbar.
In der neuen EU-Kommission muss
daher ein Kommissar zuständig für den
Minderheitenbereich - und damit für
eine aktive Minderheitenpolitik seitens
der EU sein.
Der SSW will eine pragmatische Zusammenarbeit zwischen den Nationen
in Europa. Die meisten unserer Probleme und Fragestellungen bestehen in
gleicher oder ähnlicher Form auch anderswo. Deshalb müssen diese gemeinsam innerhalb der EU gelöst werden.
Andere Herausforderungen können
wiederum viel besser auf nationaler
oder regionaler Ebene gelöst werden.
Die Zusammenarbeit in der EU muss
weniger zentralistisch und bürokratisch
werden, damit konkret für die Menschen in Europa etwas erreicht wird.
Die Regionen Europas müssen gestärkt
werden. Gleichzeitig müssen die Institutionen der EU demokratischer werden, um von den Bürgern akzeptiert
zu werden.

Der SSW nimmt an der Europawahl
am 25. Mai nicht teil. Traditionell wird
der SSW für keine Partei eine Wahlempfehlung aussprechen.
Der SSW-Hauptausschuss fordert dennoch alle Bürger in Schleswig-Holstein
dazu auf, an der Europawahl teilzunehmen und ihr demokratisches Wahlrecht auszuüben.
Der SSW-Hauptausschuss empfiehlt
den Wählern bei ihrer Stimmabgabe,
sich an Parteien sowie Kandidaten zu
orientieren, die sich u.a. für die folgenden Ziele und Forderungen des SSW
einsetzen:
1. Die EU muss mehr Verantwortung
für die Minderheiten in Europa übernehmen.
a. In der neuen EU-Kommission muss
ein Kommissar auch für den Minderheitenbereich zuständig sein. Die EU
muss sich zu ihrer Verantwortung für
die vielen Minderheiten und ethnischen Volksgruppen in den EU-Staaten
bekennen.
b. Die EU muss weitere Initiativen
und Lösungsvorschläge ergreifen, um
die prekäre Lage der Sinti und Roma
in den EU-Staaten zu verbessern. Es
handelt sich dabei um ca. 6 Millionen
registrierte Sinti und Roma.
c. Die EU muss dafür sorgen, dass alle
EU-Staaten - nicht nur die neuen EU-

Mitglieder - die sogenannten Kopenhagener Kriterien für den Schutz und
die Förderung von nationalen Minderheiten und ethnischen Volksgruppen
anerkennen und umsetzen.
2. Für ein demokratischeres Europa
der Regionen.
a. Die EU muss die Zuständigkeiten
und Kompetenzen zwischen der
EU, den Mitgliedsländern und den
europäischen Regionen – wie zum
Beispiel Schleswig-Holstein – klarer abgrenzen, so dass, was vor Ort geregelt
werden kann, auch selbstbestimmt in
den Regionen und Kommunen entschieden wird.
b. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen den EU-Staaten
muss weiter gestärkt werden; zum
Beispiel auch durch verstärkte europäische Förderung für die grenzüberschreitende Arbeitsvermittlung.
c. Bei wichtigen EU-Vertragsänderungen z.B. bei Abgabe von Souveränitätsrechten des Staates an die EU müssen
auch in der Bundesrepublik Volksabstimmungen durchgeführt werden.
3. Für ein soziales Europa.
a. Die EU darf keine europäische
Sozialpolitik auf den kleinsten gemeinsamen Nennern führen, sondern muss
Sozialdumping und Sozialmissbrauch

gleichermaßen bekämpfen. Hierzu gehört ebenfalls das seit Jahren – u.a. von
multinationalen Lebensmittelkonzernen – angewandte grenzüberschreitende Lohndumping.
b. Die Lösung der Euro-Krise darf nicht
auf den Rücken der jungen Menschen
in den südlichen und östlichen EUStaaten ausgetragen werden. Die EU
muss mit Investitionsprogrammen für
Wachstum und Arbeitsplätze sowie
gezielten Ausbildungs- und Weiterbildungsprogrammen die viel zu hohe
Jugendarbeitslosigkeit in Süd- und Osteuropa aktiv bekämpfen.
c. Die EU darf dem geplanten transatlantischen Handelsabkommen mit den
USA (TTIP) nur zustimmen, wenn die
europäischen Sozial- und Umweltstandards sowie die Verbraucher- und Datenschutzstandards eingehalten werden. Die im TTIP vorgesehenen nicht
öffentlich tagenden ”Schiedsgerichte”
(die von Konzernvertretern dominiert
werden) werden im Falle von Rechtstreitigkeiten und Schadensersatzforderungen den Rechtsstaat aushöhlen
und dürfen daher nicht Bestandteil des
Abkommen sein. Solange die Verhandlungen im Geheimen stattfinden, ohne
Beteiligung der Parlamente und der
Öffentlichkeit, müssen diese ausgesetzt
werden.
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FUEV-KONGRES I FLENSBORG/ SØNDERBORG

Smilende trodsede FUV-kongressens delegerede og gæster det ustadige vejr under fredagens besøg på Dybbøl Banke. (Foto: FUEV)

Anke Spoorendonk, EU- og kulturminister, og Jens A. Christiansen, SSFs generalsekretær, følger sammen med de andre deltagere mindretallenes kultur- og informationsprogram med bl.a. sangeren Simon Glöde torsdag aften på Flensborghus.
(Foto: Lars Salomonsen)

Jon Hardon Hansen, SSFs formand, stod for præsentationen ved kulturaftenen på
Flensborghus. (Foto: Lars Salomonsen)

Blandt mindretalsrepræsentanterne ved kongresåbningen ses de to mindretalskommitterede Hartmut Koschyk fra forbundsregeringen og Renate Schnack fra delstatens ministerpræsident. Også i første række midt i højre billedhalvdel ses Ahmet
Öyay, medarbejder hos krimtatarernes chef Mustafa Dzhemilev, der måtte melde
afbud til kongressen, FUEV-præsident Hans Heinrich Hansen og BDN-formand
Hinrich Jürgensen t.h. T.v. for Schnack SSFs generalsekretær Jens A. Christiansen.
(Foto: SPT)

Hans Heinrich Hansen, FUEV-præsident, talte alvorsord ved åbningen af
kongressen i Kobbermølle torsdag formiddag. (Foto: Lars Salomonsen)

Flot
kongres
[KONTAKT] De over 150 delegerede
fra mange af Europas nationale mindretal udtrykte tilfredshed med den
platform for præsentation og den mulighed for (gensidig) information, som
mindretalsunionen FUEVs kongres
dannede i afvigte uge i Flensborg og
Sønderborg.
Krisen i Ukraine, Frankrigs og Grækenlands ringeagt overfor nationale
mindretal, og EUs manglende mindretalspolitik, den manglende mindretalsbeskyttelse og EU-Kommissionens
afvisning af underskriftsindsamlingen
Minority SafePack var genstand for undren og kritik, og gik igen ved samtaler
på selve kongressen i Kobbermølle
torsdag, på Europadagen i fredags i
Sønderborg og på delegeretmødet lørdag formiddag i Kobbermølle.
Ikke mindst ministerpræsident Torsten
Albigs krav om en EU-kommissær med
mindretal som ansvarsområde lyttede
man med lydhørhed til på Europadagen i Sønderborg, hvor også regionsformand Carl Holst bød velkommen.
Kongressen var ledsaget af et alsidigt
program med kulturelle, historiske og
aktuelle indslag.
Se billeder på: https://www.
flickr.com/photos/fuen-fuev/
sets/72157644182450869/
Næste års kongres finder sted hos det
tyrkiske mindretal i Grækenland, kongressen 2016 hos det tyske mindretal
i Polen.

Alvorsminer hos de delegerede til FUEV-kongressen ved delegeretmødet lørdag
formiddag. (Foto: Lars Salomonsen)

Lorant Vincze, vicepræsident på talerstolen på delegeretmødet; præsidiet og medarbejdere ved bestyrelsesbordet. (Foto: Lars Salomonsen)

Ved den kongres-afsluttende gallaaften lørdag i Kobbermølle var der bl.a. fremragende underholdning ved Dansk Skoleforenings underholdningsorkester. (Foto:
Sebastian Iwersen)
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Jacob Ørsted, Henriette Gosvig Knudsen & Ruben Fønsbo

Er kristen efterfølgelse overhovedet mulig?

Follow that God!

Henriette Gosvig Knudsen

”FØLG MIG” SIGER Jesus, når han er ude at
fiske disciple, og i evangelierne hører vi ofte
om folk, der lægger, hvad de har i hænderne og følger efter ham, hvor han går. ”Følg
mig” betyder to ting. Det kan enten betyde
”Kom med mig”, eller det kan betyde ”Efterfølg mig”. De to betydninger kombineres
i kristendommen, hvor den kristne både efterstræber at blive som Jesus og ved at følge med ham – altså følge hans lærdomme,
hvilket i bund og grund betyder det samme.
Når den kristne følger Jesus, efterfølger han
også hans eksempel ved sin hele livsførelse
og overbevisning.
Ateistisk reklamekampagne på Londons busser. Kampagneudvikler Ariane Sherin ses her sammen
med biologen og forfatteren Richard Dawkins
(Foto: Zoe Margolis)

Kirkens medlemstal falder, og mange medlemmer søger nye veje

Ateisme - en ny religion?
TROEN HAR TRANGE kår, og hvor man før
har taget religion for en givet og selvfølgelig del af livet, er selv store trossamfund nu i
krise. Church of England har det laveste procentvise besøgstal nogensinde med kun 0,2
% af befolkningen på kirkebænkene på en
almindelig søndag, og i USA hævder 40 % af
amerikanerne at gå i kirke en gang om ugen,
men det reelle tal er tættere på 20 %. Det forventes at protestantismen i løbet af det 21.
århundrede vil være en minoritetsreligion i
store dele af Vesteuropa.
Også på vore breddegrader ses tendensen, og en af de største udfordringer for de
kristne kirker er ikke andre trosretninger,
men sekularisering. Sekularisering betyder
ifølge Google ’en frisættelse fra religiøse
magter og trospraksis’. For nogle er årsagen
at man enten ikke ved meget om religion og
tro, eller også at man er ligeglad. For andre
er årsagen at det religiøse verdensbillede kan
være svært at forene med den verden man
kan iagttage; fx kan det være svært at se hvor
Gud er henne når krig og naturkatastrofer
forårsager lidelser og tab af menneskeliv.
Richard Dawkins: ’Gud er en illusion’
Netop disse punkter er væsentlige i den
bølge af såkaldt Ny Ateisme som gennem
det seneste årti har bredt sig i Europa, og en
af hovedpersonerne bag Den Ny Ateisme er
den nu pensionerede engelske professor Richard Dawkins. Dawkins er biolog af profession, men har gennem en årrække gjort sig
til talsmand for religionens skadelige indflydelse, og han har udgivet adskillige bøger
om emnet. Den mest kendte, ’Illusionen om
Gud’ kom i 2006, og som titlen antyder, indbyder bogen ikke til debat om religion. Det
er heller ikke Dawkins’ ærinde. Hans udtalte
hensigt er at omvende troende; at få dem til
at se fornuften i ateisme og lægge overtro,
undertrykkelse og frygt bag sig, og være
stolt af at man er i stand til at leve sit liv uden
indbildt hjælp fra sin usynlige ven.
Bogen er interessant, om ikke andet så
fordi den giver et indblik i Dawkins’ argumentationsform, men det er desværre også
noget af det eneste positive man kan sige
om den. Til gengæld har den cementeret
Dawkins’ status som talerør og chef-ideolog
for Den Ny Ateisme, og hvis man ønsker at
kende de hyppigst fremførte argumenter for
ateisme, er bogen absolut værd at læse. Men
den understreger også at Ny Ateisme hverken er ny eller ateisme. Den er – med en omskrivning af Dawkins’ egne ord fra bogen –
populærvidenskab i en lånt kittel.
Den Ny Ateisme har fået mange tilhængere som tidligere har været medlemmer af
en kirke eller har tilhørt en trosretning, og
man kan mene at springet fra udøvende troende til aktiv ateist er stort, men i dette tilfælde svarer det mere til en konvertering til en

anden tro end en decideret flugt fra organiseret religion. Den amerikanske religionsforsker William Paden beskriver et fællestræk
ved alle religiøse systemer, nemlig at de som
minimum omfatter en samling myter, en eller flere guder, et sæt ritualer og et sæt renhedsregler. Og ser man på Den Ny Ateisme,
er det let at forveksle den med en religion.
Erstatter naturvidenskaben Gud?
Med ’Illusionen om Gud’ har Dawkins
gjort sig selv til den ny ateismes ypperstepræst, og ’Illusionen om Gud’ er blevet ateismens helligskrift. Ateister citerer Dawkins
og bogen, genbruger hans argumenter og
refererer til hans tv-optrædener og henter
dermed legitimitet i deres kamp mod troens
tyranni. I bogen udvikler og præsenterer
Dawkins et sæt myter hvis hovedtræk er at
naturvidenskaben har svaret på alt, og at religion er overtro, dumhed, indskrænkethed
og mangel på selvstændighed og intelligens,
hvilket naturligvis betyder at religiøse mennesker ligger under for en vildfarelse som
de skal hjælpes ud af; ud i fornuftens klare
lys. Endelig fremstår bekendelsen til naturvidenskabens evne til at besvare alle livets
store spørgsmål som det renselses- og renhedsritual der gør én til en sand ateist.
Ateisme vil være et troværdigt alternativ
Ny Ateisme ligner til forveksling et komplet trossystem, og det forklarer til dels hvorfor ateisme i dens organiserede form er så
attraktivt et alternativ til (andre) religioner.
Imidlertid er det et alternativ der blot udskifter ét sæt dogmer med et andet, og de væsentligste af Dawkins’ ankepunkter i forhold
til etablerede trossystemer genfindes i Den
Ny Ateisme. Dawkins beskylder fx alle religioner over én kam for at være intolerante,
indskrænkede, ekskluderende og båret af en
tro på ting der ikke kan bevises. Læser man
’Illusionen om Gud’, står det hurtigt klart at
præcis de samme prædikater kan hæftes på
Den Ny Ateisme, hvis mest fundamentalistiske tilhængere kræver religion afskaffet
og forbudt. Det synspunkt er endda mere
yderligtgående end nogen af de religiøse organisationers, da ingen af dem har krævet
ateisme forbudt eller afskaffet.
Ateisme er noget som kirker og trossamfund i almindelighed må forholde sig til, og
i det perspektiv er Dawkins og ’Illusionen
om Gud’ nærmest obligatorisk pensum, ikke
mindst fordi begge giver et interessant indblik i hvad der rører sig i samfundet og samtidig – formentlig stik imod Dawkins’ intentioner – også giver et godt indblik i hvordan
Den Ny Ateisme i dens forskellige former
kan imødegås og tilbagevises som det den
er; et nyt trossystem der tilbyder et alternativ
til etablerede systemer.
Ruben Fønsbo

I yderste konsekvens af Kristi efterfølgelse må man derfor være beredt til at dø
for sin overbevisning, hvilket lyder meget
romantisk, men slet ikke er let. I Markusevangeliet lover disciplene Jesus, at de vil
være ham tro til døden, men da Jesus bliver
taget til fange, flygter de hovedløst, og Jesus
dør alene på korset. Dermed bliver Jesu død
til noget enestående – noget uefterligneligt,
i hvert fald set ud fra det almenmenneskelige perspektiv.
Jesus var dog ikke ”kun” et forbillede i
menneskelig forstand. Han døde for vore
synders skyld på korset. Skærtorsdag vaskede han fødderne på sine disciple som et
billede på, at han var deres tjener og at de
skulle selv være som tjenere. Derpå spiste
han med dem og indstiftede nadveren med
ordene: ”Denne kalk er den ny pagt ved mit
blod, som udgydes for jer til syndernes for-

ladelse”. Ved sin død soner Jesus altså menneskeslægtens synder mod Gud. Det er i
hvert fald det, vi lærer; det er det, præsterne
prædiker om, og det er det, konfirmanderne
er blevet undervist i.
Da Jesus dør på korset, ophæves det
fjendskab, der bestod imellem Gud og mennesker og som bestod i, at Gud stillede krav,
som mennesket ikke kunne opfylde og derfor gang på gang blev ramt af den guddommelige vredes sunde tugt. Groft sagt sluttede Gud fred med mennesket, da hans søn
døde på korset, og for at vise sin vilje til at
forsone menneskeheden med sig oprejste
han sin søn fra de døde, og derved bliver
gudsforholdet ”i Kristus”. At ingen kommer
til Gud, hvis det ikke er igennem hans søn,
og derigennem ligger den kristnes efterfølgelse af Kristus. Ikke ved gerningsretfærdighed, men fordi kun den vej fører til Gud.

Hvordan ser fremtiden ud for Dansk Kirke i Sydslesvig?

Seriøs 2020-plan bør få en søster

Kirkedagen 2014 indledtes med gudstjeneste i Gottorp Slotskirke

(Foto: Martina Metzger)

STOR ROS TIL Kirkerådets 2020-plan fra
formanden for Folketingets Kirkeudvalg,
Karen Klint (S). Den bør dog ikke stå alene,
da det kan give bagslag. Kirke med geist skal
slå følgeskab med 2020-planen, og en fælles
kirke- og kredsdag skal give aspiration til,
hvor, hvad og hvordan vi kan blive bedre!

hjerte og fødder. 2020-planen taler til fornuften og dermed hjernen, og alle kan forstå, at der skal spares. Besparelser alene må
dog ikke være målet, for da mister man motivationen, bliver træt og slår fra. Hjerte og
fødder går i stå, og der bliver tale om afvikling i stedet for udvikling.

Karen Klint overbragte en hilsen på Kirkedagen palmesøndag på A.P. Møllerskolen.
„Inspirerende, og I må komme og fortælle
Kirkeudvalget mere om jeres arbejde“, var
nogle af ordene fra Karen Klint. 2020-planen
fra Kirkerådet er da også et stykke seriøst
arbejde, der har set på Dansk Kirke i Sydslesvigs fremtid. Hovedlinierne er besparelser ved sammenlægning af menigheder,
uddelegering af arbejdsopgaver og dermed
nedskæringer i antallet af præster. Forarbejdet har været grundigt. Demografien er
undersøgt, samtaler med menighedsråd og
præster har fundet sted, og anbefalinger er
nedskrevet. Rettidig omhu for kirkens fremtid, men, for der er et men!

Kirke med geist og en fælles kredsdag
2020-planen må have en søster, den kan
gå hånd i hånd med, og som inspirerer menigheder, menighedsråd og præster. Udgangspunktet må være kirke med geist og
en fælles vision for, hvor og hvordan kirken
skal være i 2020. Et idékatalog for tiltag skal
udarbejdes ud fra de mange erfaringer, der
er gjort nord og syd for grænsen samt hos
vore tyske nabokirker. Der findes ingen facistliste, og hver enkelt menighed skal derfor hente hjælp i andres erfaringer. Der skal
tages små, men vedvarende skridt, så målene nås og begejstringen smitter og vokser.
En fælles kredsdag til inspiration for kirkerne i Sydslesvig må være første tilløb. Så skal
geisten nok sprede sig, og vi har dermed stimuleret både hjerne, hjerte og fødder.

2020-planen har en akilleshæl
Skal Dansk Kirke i Sydslesvig have en
fremtid, må der appelleres til både hjerne,

Jacob Ørsted

