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LEDER
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Græsk
[KONTAKT] I Tønning SSF startede de sæsonoptak-
ten på græsk.
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Han turde
[KONTAKT] SSF Isted-Jydbæk var på regnskovstur, 
og knægten her turde godt røre ved krokodillen.
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Stabil igen
[KONTAKT] Modtagelsen af TV2 i det sydslesvigske 
KD-net er atter stabil.
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Spil Dansk
[KONTAKT] Der bliver atter Spil Dansk-dag/ uge 
sidst i oktober.

SSF FLENSBORG BY

Stort stjerne-lanterneløb
[KONTAKT] SSF Flensborg By arran-
gerer stort lanterne-stjerneløb under 
overskriften ”1864” mandag den 27. 
oktober med havnespidsen som mål 
for de forskellige stjerneløb.
Målgruppen er alle danske børnehave-
børn og førsteklasse-elever.
Stjernenlanterneløbet gennemføres 
og arrangeres, fordi SSF Flensborg by 
vil markere et eget 1864-arrangement 

med et historieforløb, der skal vise, at 
freden og lyset er bevaringsværdige.
Små som store deltagere drager fra 
deres respektive mødesteder ved 
17.15-tiden og møder så hinanden på 
havnespidsen ved 18-tiden.
Startsteder er Jørgensby-Skolen, Jens 
Jessen-Skolen, Ingrid-Hjemmet og Gu-
stav Johannsen-Skolen.
På havnespidsen venter varme wie-

nerpølser på de deltagende børn og 
voksne, og Hejmdal Blæserorkester 
spiller. Sammen med orkestret synger 
børnene lanternesange, som de har 
indøvet hjemmefra forinden.
Korte taler holdes af overborgmester 
Simon Faber og SSFs byformand Pre-
ben K. Mogensen.

EFTERÅRSFEST

Over 150
deltagere
[KONTAKT] Efterårsfesten for medlem-
mer over 60 år forleden blev igen et 
tilløbsstykke med over 150 deltagere. 
SSF Flensborg Amt og Humanitært 
Udvalg havde inviteret til den hyg-
gelige eftermiddag med kaffe, kage, 
underholdning og tombola.

Underholdningen stod Rebbøl Spille-
mænd for, og der blev både spillet på 
sav og haveslange. (Foto: Marike Hoop)

EGERNFØRDE

Stort lanterneoptog
[KONTAKT] Nu, hvor det for alvor 
kan mærkes, at det bliver tidligt 
mørkt, markerer SSF Egernførde 
årstiden med det store fælles lan-
terneoptog fredag den 31.oktober 
med afgang kl. 18 fra Medborger-
huset. Optoget går gennem byens 

gader og viser, at der er et stærkt og 
stort dansk mindretal i Egernførde 
og Risby.
I fællesskab synges de kendte lan-
ternesange på dansk, og da uge 44 
er Spil Dansk-ugen i Danmark og 
Sydslesvig, vil lanterneoptoget være 

en del af dette arrangement.
Bagefter er der samvær på skolen 
med lidt til ganen og aktiviteter.
Man vil kunne læse mere om arran-
gementet på de lanterneplakater, 
som er hængt op en del steder i 
byen.

DEBAT I BORGERFORENINGEN

Brug for Grænseforeningen?
[KONTAKT] ”Har I brug for Grænse-
foreningen, kære mindretal, eller synes 
I, at opgaven er løst?”
Med disse ord lægger Grænseforenin-
gens nye formand Mette Bock op til 
debat om fremtidens oplysningsarbej-
de henover den dansk-tyske grænse.
Under overskriften: ”Hvad kan Græn-
seforeningen gøre for mindretallet?” 
inviterer Grænseforeningen til folkeligt 
debatmøde mandag den 27. oktober 
kl. 16.30-18.30 i Restaurant Borger-
foreningen i Flensborg for at åbne 

dialogen med alle dansksindede i Syd-
slesvig om, hvad mindretallet kunne 
ønske sig af Grænseforeningen.
Grænseforeningens bestyrelse og 
lokalforeninger er p.t. i færd med at 
formulere strategien for foreningens 
arbejde for de kommende år. I den 
forbindelse er det vigtigt, at der er 
samklang med mindretallets egne øn-
sker og visioner, siger Mette Bock.
Personligt er hun ikke i tvivl om, at der 
er behov for mere oplysning:
”Der er et enormt behov for folkeop-

lysning, så vi nord for grænsen ikke 
glemmer vores mindretal. Men der 
er også brug for, at mindretallet ikke 
glemmer moderlandet.”
Grænseforeningen inviterer alle dansk-
sindede i Sydslesvig til at komme og 
blande sig i debatten. Arrangementet 
afsluttes med et let traktement, og til-
melding er derfor nødvendig.
Tilmelding inden 24. oktober til tlf. 
0045 3311 3063 eller e-mail info@
graenseforeningen.dk.

SLESVIGHUS

Gitte-koncert udsolgt
[KONTAKT] Koncerten med Gitte Hænning 31. oktober på Slesvighus er komplet og aldeles udsolgt.

Sydslesvigsk Forening

Glædeligt - 
og dog

[KONTAKT] Forbundsregeringens 
mindretalskommitterede Hartmut 
Koschyk har lovet den delegation 
af SSF/ SSWere, der var af sted 
til Berlin for nylig, støtte-stabilitet 
fra 2016.
Det med 33.000 euro reducere-
de projektbeløb til SSF i 2015 er 
en udligning af ekstrabevillinger 
for årene 2010-14 til rejsning af 
forsamlingshuset i Bydelsdorf.
Reduceringen gælder kun 2015.
Fra 2016 får SSF atter 150.000 
euro om året fra Berlin, hvilket 
giver SSF planlægningssikkerhed 
m.h.t. saneringen af foreningens 
forsamlingshus og lejrskole, Skip-
perhuset i Tønning, et større 
projekt.
De bebudede nedskæringer fra 
Berlin til SSF er dermed taget af 
bordet, også takket være en bred 
indsats fra den slesvig-holstenske 
landsregering og dens mindretals-
kommitterede Renate Schnack 
samt fra de forbundsdagsmed-
lemmer, der er valgt i Slesvig-
Holsten.
Mindretalsunionen FUEV tilgo-
deses i den tyske finanslov 2015 
med glædeligvis 100.000 euro i 
stedet for som nu 60.000 euro.

Med forventningens glæde tog 
delegationen fra det danske min-
dretal i Sydslesvig til efterretning, 
at forbundsregeringens mindre-
talskommitterede står meget po-
sitivt i spørgsmålet om forbunds-
støtte til projektet Mindretallenes 
Hus i Flensborg, som SSF, BDN 
og FUEV jo er gået sammen om. 
Det lover godt.
Endvidere lovede Koschyk på 
mødet i Berlin også at gøre sin 
indflydelse gældende, så friser-til-
skuddet ikke kortes med 20.000 
til 300.000 euro.
Hvad det tyske mindretal i Søn-
derjylland angår, så har de allere-
de fået meddelt, at de ikke kortes 
med de bebudede 400.000 euro, 
men også i 2015 får 9,4 mill. 
euro fra Berlin.
Tilfredshed på mindretalsområ-
det hele vejen rundt som optakt 
til 60-året for Bonn-København 
erklæringerne fra 1955?
Tilbage står, at Berlin i sine til-
skud - i hvert fald til SSF - ikke 
har kompenseret for løn- og pris-
stigninger siden 1997.

 SYDSLESVIGSK FORENING



17.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Virksomhedsbesøg på FFG kl. 9
SSF-distrikt Bøglund: Lotto i forsamlingshuset kl. 20

18.
SSF-distrikt Garding/Evershop: Madlavning i den fhv. danske skole kl. 
18.30

19.
SSF-distrikt Isted/Jydbæk: Efterårs- og julebasar i Jydbæk Forsamlingshus kl. 
9-16

20.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Margretheklub i menighedshuset kl. 14
SSF Pris-Klaustorp: Danseworkshop med hiphop og jump-style på Jernved 
Danske Skole kl. 10

21.
Dansk Sundhedstjeneste Flensborg: Foredrag med Ursula Gerckens, Britta 
Jürgensen og Annette Werner om ”Demens” i centret, Waldstr. 45, kl. 19
Skovlund ældreklub: Lotto i forsamlingshuset kl. 15
SSF-distrikt Bøglund: Hobby i forsamlingshuset kl. 19

22.
Oksbøl Kvindeforening: Mødeaften i forsamlingshuset kl. 19
Nibøl Seniorklub: Kaffe- og film i foreningshuset kl. 15
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
Slesvig Seniorklub: Spil i lillesalen på Slesvighus kl. 14

23.
Harreslev Kvindeforening: Kegling i Alt Flensburg kl. 19
Aktive Kvinder Nibøl: Hobby i foreningshuset
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
Aktive Kvinder Slesvig: Efterårshygge i lillesalen på Slesvighus kl. 19.00-
21.30
Torsdagsklubben Mårkær: Møde hos Gertrud Jochimsen kl. 15
SSF-distrikt Stenfelt: Film ved pastor Nicolaj Steen med fortælling og bille-
der fra Norge, hos Else og Niko Marxen kl. 18
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SSW KIELADS/ GRENZFRIEDENSBUND

Græsk aften 
som sæsonstart
[KONTAKT] Tirsdag 7. oktober 
fejrede SSF sæsonstart i Tøn-
ning. Tønningerne indtog deres 
mad til lyden af bouzouki og en 
ged, der blev hevet i halen. Og 
maden var naturligvis tzatziki, 
gyros, salat med løg og tomat 
samt anden græsk mad. 
Aftenen bød på forstyrrende 
indslag som filmklip fra så 
forskellige film som ”Mama 

Mia” og ”Alexis Sorbas”. Begge 
handler om at gribe livet, og de 
skønne græske øer.
Sönke Rufin fortalte om den 
berømte dans på stranden i 
”Alexis Sorbas”, at hovedrolle-
indehaveren Anthony Quinn 
ikke turde give sig i kast med 
ægte græsk folkedans. Derfor 
blev den nu berømte dans skabt 
til filmen. Og for mange ikke-

grækere har den siden stået som 
autentisk græsk dans. 
Alt i alt en dejlig aften, hvor folk 
hyggede sig til stemning fra et 
land, mange af os kender og 
elsker fra dejlige ferier. Og så 
sluttede vi naturligvis med kaffe 
og metaxa.
 Mattias Skærved

Ingen arme, ingen mad – men Venus fra Milo hyggede sig vist alligevel til græsk aften i Tønning. (Foto: 
privat)

BASISSEMINAR

Vom Backhaus zur Industriemühle
[KONTAKT] SHHB bietet Basissemi-
nare zur Industriekultur Schleswig-
Holstein an.
Am 8. und 15. November erweitert 
der Schleswig-Holsteinische Heimat-
bund sein Seminar- und Bildungsan-
gebot um eine neue Seminarreihe. 
Gemeinsam mit dem Industriekultur-
experten Jack Reese von der Agentur 
Kultfeinwerk sowie Museumsreferen-
ten an den Standorten Kiel (Maschi-
nenmusem) und Flensburg (Museum 
Kupfermühle) wird es dabei um Indus-
triekultur gehen.

Angefangen im 12. Jahrhundert geht 
es auf eine kleine Zeitreise vom örtli-
chen Handwerk zur Industrialisierung 
des 19. und 20. Jahrhunderts. Die 
Basis der Industrie mit Mechanisie-
rung und Verarbeitung tierischer und 
pflanzlicher Rohstoffe sowie Nut-
zung von Wind, Wasser und Boden 
sind grundlegende Themen über die 
diskutiert werden soll. Es folgt das 
eiserne Netz der Eisenbahnen, das 
auch in Schleswig-Holstein die Indus-
trialisierung einleitete. Aspekte von 
Denkmalschutz und Inwertsetzung 

ehemaliger Industriestandorte aber 
auch Geschichtsforschung und Kultur-
tourismus als Entwicklungschance für 
den ländlichen Raum werden eben-
falls beleuchtet.
Das Seminar richtet sich an Ge-
schichtskundler, Heimatforscher, 
Touristiker, Kommunalvertreter und 
Interessenten mit oder ohne Vor-
kenntnissen.
Kosten 45 Euro.
Info: www.heimatbund.de bzw. 
www.Kultfeinwerk.com

Basis will neue Ratsfraktion
[KONTAKT] Die SSW-Mitglieder in 
Kiel haben sich einstimmig für eine 
Neugründung der SSW-Fraktion in der 
Kieler Ratsversammlung ausgespro-
chen.
Dies ist das Ergebnis einer gemein-
samen Mitgliederversammlung der 
SSW-Ortsvereine Pries und Holtenau 
im ”Christianshus” am Freitag letzte 
Woche. Mehr als ein Viertel der Mit-
glieder beider Ortsvereine nahmen 
an der Sitzung teil. Der Beschluss fiel 
einstimmig bei einer Enthaltung. 
So werden jene Kieler Ratsfrauen und 
-herren des SSW, ”die hierzu bereit 
sind”, aufgefordert, alle nötigen Schrit-
te für eine Neugründung in die Wege 
zu leiten.
Grundlage der Fraktionsarbeit soll die 
neue Geschäftsordnung sein, die kurz 
vor der Fraktionsauflösung im Zuge 

des Streits zwischen den Ratsfrauen 
Antje Danker und Susanna Swoboda 
ausgearbeitet worden war. In dieser 
wurde ein zuvor strittiger Punkt neu 
geregelt: Fraktionsmitglieder können 
nicht zugleich als Fraktionsgeschäfts-
führer/in oder Sekretär/in tätig sein.
Die neue SSW-Fraktion soll unmittel-
bar nach Abwicklung der mittelfristig 
gegründeten ”Kieler Fördefraktion” 
der SSW-Ratsherren Sven Seele und 
Marcel Schmidt erfolgen, heißt es in 
dem Beschluss der Mitglieder. Die 
neue Fraktion soll zudem weiterhin 
Partner der Kooperation mit SPD und 
Grünen bleiben.
Kreisverbandsvorsitzende Jette Wal-
dinger-Thiering nahm die Entschei-
dung mit Respekt zur Kenntnis. Dem 
Kreisverbandsvorstand sei es wichtig 
gewesen, dass die Mitglieder das letzte 

Wort in dieser Frage haben.
”Das große Interesse an der Versamm-
lung und auch das breite Votum, auf 
dem die Entscheidung fußt, zeigen, 
dass mit dem SSW in Kiel auch wei-
terhin zu rechnen ist”, so Waldinger-
Thiering.
”Die Parteibasis hat gesprochen. Nun 
muss es darum gehen, alle weiteren 
Schritte in Ruhe vorzubereiten, da-
mit die Neugründung sorgfältig und 
rechtssicher erfolgen kann”, sagte die 
Kreisvorsitzende.
Am Montag hatten sich die Mandats-
träger des SSW mit den ehemaligen 
bürgerschaftlichen Mitgliedern der 
SSW-Ratsfraktion zusammen gesetzt 
um die weitere Vorgehensweise zu 
beraten.

Junge Minderheit diskutiert
[KONTAKT] Am letzten Donnerstag im 
Oktober, am 30.10. um 19.30 Uhr ist 
die nächste Dialogveranstaltung von 
ADS-Grenzfriedensbund, und zwar 
mit einem jungen, engagierten Podi-
um zum Thema „U 30 – gehen oder 
bleiben?“ 
Nachdem die Dialogveranstaltung 
letztes Jahr zum ersten Mal Gast beim 
SSF im Flensborghus waren, geht die 
Dialogveranstaltung nach 10 Veran-
staltungen erstmals über die Grenze: 
ins Haus Nordschleswig nach Apenra-
de als Gast des BDN.
Damit schlägt ADS-GFB ein neues 
Kapitel auf.
Und auch indem der Veranstalter 
junge Akteure aus den politischen 
Jugendvertretungen der beiden Min-
derheiten (Junge Spitzen und SSW-
Ungdom), der friesischen Jugend 
(Rökefloose) und Schülersprechern aus 
Minderheiten- und Mehrheitsschulen 
beiderseits der Grenze zu Wort kom-
men lassen.
Mit Merlin Christophersen (29), Pro-
jektleiter von Grænseforeningens 
jUNG zuSAMMEN konnte der Ver-
anstalter einen kompetenten jungen 

Mann für ein Impulsreferat gewinnen, 
ehe es zu einer sicher spannenden 
Diskussion unter den jungen Podiums-
teilnehmern  kommt und schließlich 
auch noch mit zwei „Dagebliebenen/ 
Zurückgekommenen“ über 30, die 
sich nach und nach in die Diskussion 
einklinken werden.
Die jungen Podiumsteilnehmer sind 
Ilwe Boysen (27), Baukonstrukteur 
und Rökefloose-Vorsitzender, Lasse 
Tästesen (22), Student und Junge 
Spitzen-Vorsitzender sowie Florian 
Wagenknecht (24), Student und SSW-
U-Vorstandsmitglied.
ADS-GFB-Vorstandsmitglied Renate 
Schnack leitet die Diskussion.
Anmeldungen bis 28. Oktober - Tel. 
0461-8693-25, Fax 0461-8693-20 
bzw. E-Mail grenzfriedensbund@ads-
flensburg.de.

TØNNING



HAMBORGSK BØRNEKOR I FLENSBORG

SSF ISTED-JYDBÆK

SSW

TV2-MODTAGELSEN
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Til to guds-
tjenester 
samme
formiddag
[KONTAKT] Børn fra ”Hamburger 
Kinder- und Jugendkantorei” deltog i 
søndags først i gudstjenesten i St. Petri 
og til slut i Ansgar Flensborg Nord. En 
del af St. Petri-menigheden fulgte med 
for at høre børnene synge flere sange 
til udgang.
Koret ledes af Sabine Paap, og sam-
men med deres præst Frank Engel-
brecht, der tidligere har været tysk 
præst i København, er børnene på en 
lille korrejse til Flensborg og Ribe. I 
weekenden overnattede de i SSFs for-
samlingshus Tønnsenhuset.
 pkm

F.v.: Kantor Sabine Paap, præst ved St. Petri Birgit Lunde, præst ved hovedkirken 
St. Katharinen i Hamborg Frank Engelbrecht og præst ved Ansgar Preben K. Mo-
gensen efter gudstjenesten og før kirkekaffen.

Hamborg-koret foran altret i Ansgar kirke. (Fotos: privat)

Tilbageblik med glæde - og vemod
[KONTAKT] Nu, hvor det for alvor bli-
ver efterår, og dagene bliver kortere, 
ser vi, med lidt vemod, tilbage på de 
lange, lyse og varme dage. Vi fra SSF 
Isted-Jydbæk nød disse dage i fulde 
træk.
Det var vist lidt underligt at begynde 
med at lave juledekorationer midt i 
foråret, men vi havde det da godt nok 
sjovt. Men vi sad ikke bare inde og var 
flittige, vi var også på udflugt.

SOMMERTUR
Den 29. juni tog 15 medlemmer, 10 
voksne og 5 børn på udflugt til Ran-
ders Regnskov. Vi ville bare have det 
endnu varmere. Vi var en blandet 
gruppe, fra 3 år og op til 71 år.
Vi kørte i næsten to timer, hvilket godt 
nok var hårdt for nogle, ikke kun for 
de mindste.
Vel ankommet startede vi med et 
dyreshow. Vi så forskellige dyr med 
deres specielle færdigheder indenfor 
forsvar og jagt. Vi så bl.a. en ugle og et 
hulepinsvin.
Så gik vi ind i selve regnskoven. Det 
var godt nok varmt og fugtigt derinde.
Vi så, hvordan piranjaer blev fodret, 
var i slangetemplet og kunne endda 
røre ved en slange. Lille sidebemærk-
ning, slanger er glatte og tørre, ikke 
slimede.
Der blev forklaret, hvilke specielle ev-
ner en slange har. Mens regnskovens 
medarbejder fortalte om slanger, lagde 
den sig rundt om hendes hals, hvilket 
gjorde hende lidt panisk, fordi hun ik-
ke kunne får den væk fra halsen med 
det samme, men så lykkedes det.
Nu måtte slangen kun sno sig rundt 
om hendes hånd.
Vi så på mange dyr, der lever frit i den 
regnskove. Den mindste var specielt 
optaget af nogle små aber, som hop-
pede rundt imellem os. De så helt blø-
de ud, og han ville rigtigt gerne røre 
ved dem. Men det er ikke tilladt.
Det var en fantastisk dag, vi oplevede.
Efter at have været rundt i hele regn-
skoven, var det spisetid. Vi havde 
madkurve med og besluttede os for 

at spise maden ude i det grønne. Der 
nød vi det dejlige vejr og vores mad. 
Vi havde det hyggeligt og sjovt. Tak til 
alle for en dejlig tur.

GRILL
Det næste hyggelige arrangement, vi 
havde i SSF Isted-Jydbæk, var vores 
grilleftermiddag den 31. august. Vi 
mødtes hos Martin og Christa, der 
havde dækket op til os. Vi var godt 
nok ikke så mange denne gang, men 
vi havde det hyggeligt. Vi var otte 
voksne og tre børn.
Alle medbragte en salat, som vi kunne 
nyde i fællesskab.
Christa havde bagt en kage til kaffen. 
Vi havde en hyggeligt eftermiddag, 
selvom vejret ikke var med os, men 
det lod vi os ikke afskrække af. En stor 
tak til Martin og Christa.

BASAR 26. OKTOBER
Det næste store arrangement, vi gen-
nemfører, er vores store og traditio-
nelle efterårs- og julebasar søndag den 
26. oktober i vort forsamlingshus på 
hovedgaden, Grosse Str. 69a i Jydbæk/ 
Jübek. Vi glæder os til at se mange den 
dag.
Vi starter kl. 9, og der kan købes de-
korationer, puder, hatte for børn, træ-
dekorationer, lamper og meget andet.
Traditionen tro kan der købes kaffe, 
kager, pølser og vafler. Der lukkes og 
slukkes kl. 16.
 N.

Han turde godt... (Foto: privat)

Hovedudvalg drøfter
inklusion af handicappede
[KONTAKT] SSW indkalder til hoved-
udvalgsmøde tirsdag den 28. oktober 
kl. 19 i salen på Flensborghus, Nørre-
gade/ Norderstr. 76 i Flensborg.
Dagsordenen indledes med beslut-
ningstagning om stemmeretten til alle 
medlemmer ved dette hovedudvalgs-
møde.
Hovedemnet inklusion denne aften 
indledes med tre oplæg om landsre-
geringens inklusionskoncept om fælles 
undervisning for handicappede og ik-

ke-handicappede skolebørn. Et oplæg 
bliver ved SSWs uddannelsespolitiske 
ordfører Jette Waldinger-Thiering, et 
ved statssekretær Dirk Loßack fra Sles-
vig-Holstens undervisningsministeriet 
og et ved afdelingsleder Olaf Runz fra 
Dansk Skoleforening.
Siden kan der spørges og diskuteres.
Dagsordenen udtømmes med drøf-
telse og vedtagelse af en resolution til 
inklusion og eventuelle andre resolu-
tioner, der fremlægges på mødet.

Atter stabil
[KONTAKT]. Efter utallige henven-
delser fra TV2-seere i Sydslesvig, der 
modtager deres program fra Kabel 
Deutschland (KD), havde Sydslesvigsk 
Forening som det danske mindretals 
kulturorganisation sendt et klagebrev 
til kabel-netudbyderen KD (med orien-
terende kopi til statskancelliet i Kiel) og 
bedt dem tage affære.
Det har de nu gjort, skriver KD til SSF.
Et TV2-modtagermodul var gået i styk-
ker i KDs to centrale såkaldte playout-
centre, og det var lidt af en opgave for 
KDs teknikere at finde frem til årsagen 
for de kortvarige ”billedfrysninger” og 
”pixlinger”, som kunderne udsattes for.
KDs teknikere har skiftet modulerne 
ud, så modtagelsen skulle være stabil 
igen, skriver Kabel Deutschland.
Kabeludbyderen beklager, at kunder, 
der henvendte sig til dem, havde fået 
ukorrekte oplysninger af servicemedar-
bejderne, idet disse blot henviste kun-

derne til lokale serviceteknikere, som 
de selv skulle betale, men som ingen 
fejl fandt ved modtagerudstyret.

DR1
Kabel Deutschland meddeler endvi-
dere, at de har rettet henvendelse til 
Danmarks Radio vedrørende en digital 
distribution af DR1 i det sydslesvigske 
kabelnet. Efterspørgslen er der, skriver 
KD, og teknisk skulle der ingen proble-
mer være med en omstilling.
Endnu distribuerer KD DR1 analogt, 
men KD ser gerne, at distributionen 
ændres til digitalt. TV2 distribueres al-
lerede digitalt.
Det var for øvrigt Kabel Deutschland, 
der for en række år tilbage, da al dansk 
TV blev stillet om til digital modtagelse, 
ønskede at distribuere DR1 analogt - 
allerede dengang uforståeligt for Dan-
marks Radio.

Mød Gretelise Holm

Volck Madsen 
læser Heinesen

[KONTAKT] Sprogforeningens for-
mand Frode Sørensen gør opmærk-
som på, at foredragssamarbejdet mel-
lem Grænseforeningen, Foreningen 
Norden og Sprogforeningen inviterer 

til foredrag med forfatteren Gretelise 
Holm på Sønderborg Bibliotek, Kon-
gevej i Sønderborg fredag den 24. 
oktober kl. 16.

[KONTAKT] Selv om man aldrig har 
været på Færøerne, så fornemmer 
man, at man kender stederne, ken-
der lyset og lugtene i Thorshavn, hvis 
man har læst eller hørt en fortælling 
af William Heinesen. Så levende skil-
drer den færøske digter sin barndoms 
hjemegn.
Leif Volck Madsen, tidl. præst i Egern-

førde og formand for SSFs Humani-
tære Udvalg,
læser op fra samlingen ”Fortællinger 
fra Thorshavn” i Lillis lyttesalon på 
Flensborg Bibliotek, Nørregade/ Nor-
derstr. 59, onsdag den 29. oktober kl. 
15.
Gratis adgang. Kaffe og kage kan kø-
bes.

Litteratur og jazz
[KONTAKT] 30. oktober kl. 17 er der 
jazz og poesi på programmet i ”Det der 
om torsdagen” på Flensborg Bibliotek 
i Nørregade/ Norderstrasse 59. Jakob 
Park Trio tager publikum med på en 
musikalsk rejse ind i det danske sprog.
Jakob Park læser op af danske digtere, 
mens han bliver akkompagneret af 
trommeslageren Jonas Johansen og 
bassisten Morten Ankarfeldt. På rejsen 
gennem dansk litteratur og digtning 
møder publikum Adam Oehlenschlä-
ger, Schack Staffeldt, Inger Christensen, 
Søren Ulrik Thomsen, Klaus Rifbjerg, 
Benny Andersen, Dan Turell, Frank Jæ-
ger, Karen Blixen og komponister som 
Bent Fabricius Bjerre, Kai Normann 

Andersen, Tom Kristensen og Anne 
Linnet.
Der er en filmisk fortælling om dansk 
digtning, som er pakket ind i smukke 
arrangementer og bliver præsenteret af 
tre musikalske personligheder. Trom-
meslageren Jonas Johansen har i øvrigt 
været fast ankermand i Danmarks Ra-
dios Big Band og spiller med verdens-
navne som Eliane Elias.
Kl. 16 fortæller bibliotekar Karl Fischer 
om månedens bedste bøger, og biblio-
tekar Lene Lund præsenterer forfattere 
og oplevelse, der er i vente til årets lit-
teraturfest i november. 
Arrangør: Dansk Centralbibliotek i 
samarbejde med ”Spil Dansk Dagen”.
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MODSAT ANDRE RELIGIONER har den 
evangeliske retning ingen bestemt gudgiven 
samfundsmodel. Den er ikke noget teokrati 
og har ikke noget kastesystem. Derimod er 
den enkelte menneskes værd en af demokra-
tiets fornemste resultater. At den enkelte er 
noget i kraft af sin menneskelighed, i stedet 
for i kraft af status og funktion i samfundet. 
Man kan ikke gøre sig fortjent til sin menne-
skelige betydning. Kirkens opgave er at stå 
fast på at ethvert menneske har værdi, siger 
den nyvalgte og nyindviede biskop i Slesvig, 
Gothart Magaard.

Den 11. april i år blev Gothart Magaard 
valgt som biskop for Schleswig-Holstein og 
Sprengel, og den 1 maj tiltrådte han embedet. 
Den 6. september blev han bispeviet ved en 
stor ceremoni i Slesvig Skt. Petri Dom. Got-
hart Magaard er født i Flensborg og er selv 
vokset op som præstesøn, er gift og har fire 
voksne børn. Han kan træffes enten på sit 
kontor i Slesvig, eller i Slesvig skt. Petri Dom, 
hvor han har sit prædikensted. Efter teolo-
giske studier i Berlin og Hamburg har Ma-
gaard siden 1984 fungeret både som præst og 
som studieleder på Predigerseminar Preetz.

Samarbejdet med mindretallene ligger 
biskop Magaard meget på sinde, hvilket blev 

GENNEM DE SENESTE måneder har ny-
hedsstrømmen været præget af ’Islamisk 
Stat’ (IS). Terrorangreb, hellig krig, angreb på 
civile og regeringstropper, og senest videoer 
der viser grusomme drab på udenlandske 
gidsler. Men hvad er IS, og hvad er deres 
mål? Det ser vi på i denne artikel.

IS opstod i Jordan i 1999 og blev dengang 
ledet af Abu Musab Al Zarqawi. Den Sunni-
muslimske gruppe kaldte sig oprindeligt  
’Jama’at al-Tawhid wal-Jihad’ (JTJ, eller på 
dansk: Organisationen for Monoteisme og Ji-
had) og støttede fra oktober 2004 til al-Qaeda 
i kampen mod den koalitionsstyrke som  året 
forinden havde invaderet Irak. I 2006 slog JTJ 
sig sammen med flere irakiske grupper og 
etablerede ’Den Islamiske Stat i Irak’ (ISI). De 
hævdede at have kontrol over flere områder 
i Irak, som udgjorde den nye stat, men områ-
derne var reelt stadig under irakisk kontrol. 
I de følgende år bredte gruppen sig til dele 
af Syrien, og i 2014 brød man definitivt med 
al-Qaeda på grund af interne uoverensstem-
melser. Den 29. juni 2014 annoncerede orga-
nisationen grundlæggelsen af et islamisk 
kalifat, og kalifatet fik det officielle navn ’Is-
lamisk Stat’ (IS). Til forskel fra 2006 havde IS 
nu rent faktisk kontrol over landområder på 
mere end 30.000 km2 i det nordlige Irak og 
Syrien.

De 10 bud omgås  
som elastik, der  
sælges i metermål
EN GANG GIK man tynget af synder til 
kirke om søndagen og forlod den fri og 
lettet efter at have fået sine synders forla-
delse. I dag går man i stedet fri og lettet 
i indkøbscentret men kommer ud tynget 
af store bæreposer. Tanken om at komme 
helligdagen i hu,  holde fri og gå i kirke er 
trådt lidt i baggrunden.

Det hænger sammen med at begæ-
ret, som der advares imod i det 10. bud, 
netop er det, der får hele vor økonomi til 
at hænge sammen. Enhver reklame ap-
pelerer åbenlyst til, at vi må eje det vores 
nabo, kollega eller ven har.

Det 2. bud på stentavlerne, som Mo-
ses fik på bjerget Sinaj, lød i sin oprin-
delige form således: ’Du må ikke lave dig 
noget gudebillede i form af noget som helst 
oppe i himlen eller nede på jorden ...’ Men 
allerede de første kristne så stort på dette 
bud. Det har ført til stidigheder op igen-
nem kirkehistorien, og Luther så også en 
fare. Hensynet til det pædagogiske i bil-
leder fik ham dog til at fjerne buddet.

Den protestantiske verden har altid 
sat ordet højre end billedet. I det 18. år-
hundrede malede man billederne over, så 
de ikke forstyrrede gudstjenesten. I dag 
bruges der millioner af kroner på kirke-
kunst, og forbuddet er dermed for en tid 
trådt i baggrunden.

Mere elastisk opfattes buddet om ikke 
at slå ihjel. Generelt bliver det accepteret 
i tilfælde af krig, at man må forsvare sig. 
Men krigsførelsen har ændret sig igen-
nem de seneste 100 år fra at være to hære, 
der stod over for hinanden, til i dag di-
rekte at have uskyldige civile som mål.

Tanken bag buddet er, at ethvert men-
neske er skabt i Guds billede, og dermed 
har en umådelig stor værdi. Derfor hand-
ler buddet ikke alene om krig, men også 
om, hvorvidt man må tage sit eget liv, yde 
aktiv dødshjælp eller få foretaget abort?

En streng seksualmoral for kvinden 
var tidligere nødvendig for at manden 
kunne føle sig sikker på, at børnene var 
hans og arvefølgen kunne fastlægges. 
Med tidens moderne præventionsmidler 
er der ikke længere behov for et asketisk 
liv, hvis man skulle være bange for uøn-
skede børn eller kønssygdomme. Der-
med er det seksuelle område også ved at 
være afmoraliseret.

De 10 bud har haft en omskiftelig 
tilværelse. Både deres indhold og deres 
brug har varieret. Alligevel skal de fort-
sat høre med til vores børnelærdom. For 
med de 10 bud har vi en moral givet af 
Gud, der er til gavn for alle.

Jacob Ørsted

Ny biskop i Slesvig

IS’ seneste årsberetning med bl.a. statistikker 
over organisationens forskellige aktiviteter

Er Islamisk Stat et bud på en ny verdensorden eller en trussel mod verdensfreden?

I begyndelsen af det nye årtusind anslog 
det amerikanske udenrigsministerium at IS 
talte ca. 1.000 tilhængere, og nu er tallet vok-
set til ca. 80.000 tilhængere. Selvom IS ønsker 
en tilbagevenden til traditionelle islamiske 
værdier, er deres metoder ikke specielt mus-
limske, og en lang række muslimske lande 
og organisationer tager skarpt afstand fra 
IS’ holdninger og metoder. IS har sikret sig 
magten over medier, infrastruktur og dom-
stole i de besatte områder, så den islamiske 
stat de ønsker, er altså nu en realitet, og den 
styres med hård hånd. De midler der anven-
des, er moderne; IS har en tydelig ledelse, en 
hierarkisk struktur og en forretningsplan, og 
organisationen råder over et enormt udvalg 
af både moderne våben og avanceret tekno-
logi. De seneste år har IS endda udgivet en 
årsberetning, senest et værk på 400 sider, og 
heri opregnes bl.a. hvor mange aktioner der 
er udført, hvor mange byer man har indta-
get og hvor mange der er ’omvendt’. IS har 
også en kommunikationsafdeling der – ud 
over årsberetningen – udarbejder film, pro-
pagandamateriale, plakater, magasiner på 
flere sprog og kommunikerer på Facebook 
og Twitter. 

IS finansieres bl.a. ved salg af olie fra ero-
brede oliefelter i Syrien og Irak. Den daglige 
indtjening er ca. $ 2 mio., og hertil kommer 

indtægter fra erobrede kraftværker i Sy-
rien. Den største aftager af el fra værkerne 
er ironisk nok den syriske stat som ikke kan 
undvære strømmen og derfor er tvunget til 
at købe den fra IS. Endelig er der indtægter 
fra afpresning, kidnapning, salg af stjålne 
kunstskatte, bankrøverier og skatter i de ero-
brede områder. Det anslås at IS råder over en 
formue på $ 2 mia.

Indtil videre er IS’ angreb rettet mod IS’ 
egen region og ikke mod Vesten, men det vil 
formentlig ændre sig. USA har nemlig gen-
nemført mere end 150 luftangreb mod IS i 
Irak. Samtidig har 26 lande, heraf 10 arabi-
ske, dannet en koalition der har til formål at 
bekæmpe IS. Der er i øjeblikket modstand 
mod indsættelse af landtropper, men det kan 
ikke udelukkes på længere sigt. Skulle det 
lykkes IS at nå til Sydirak og Saudi-Arabien 
og få kontrol over verdens rigeste oliefelter, 
vil en lang række lande givetvis gribe ind. 

Alternativet; at IS får en bestemmende 
rolle på verdensmarkedet for olie, er ikke ac-
ceptabelt. I øjeblikket håber koalitionen dog 
at den nye irakiske premierminister, Haider 
al-Adabi, vil tage skridt til at bekæmpe IS, 
bl.a. ved at støtte de Sunni-muslimer der nu 
lever i de IS-besatte områder i håbet om at 
lokal modstand vil kunne føre til oprør mod 
IS’ totalitære styre.

understreget ved hans indvielse i Slesvig 
Domkirke, hvor der blev læst og bedt på plat-
tysk, dansk og frisisk. Lokationen af den ef-
terfølgende fest får da også provst for Dansk 
i Sydslesvig, Viggo Jacobsen til at bemærke 
at ’... som dansk provst var jeg da også stolt 
over, at festen efter bispevielsen blev holdt på 
A. P. Møller-skolen i Slesvig.’

Provst Viggo Jacobsen fortæller videre 
om det dansk-tyske kirkesamarbejde at da 
den Nordelbiske kirke i 1997 overdrog Hel-
ligåndskirken i Flensborg til Dansk kirke 
i Sydslesvig, blev et dansk-tysk kirkeligt 
samtaleforum oprettet ved samme lejlig-
hed. Formålet med dette samtaleforum er at 
holde hinanden orienteret om hvad der fore-
går både i Folkekirken, Nordkirche, Nord-
schleswigsche Gemeinde og Dansk kirke i 
Sydslesvig. Medlemmerne af dette samtale-
forum er biskopperne fra Ribe, Haderslev og 
Slesvig, de tyske provster fra Nordfrisland 
og Flensborg samt provsterne for mindre-
talskirkerne. Endvidere deltager DKS’ for-
retningsfører og en afdelingsleder fra Nord-
kirches administration i Kiel.

Samtaleforummet mødes to gange årligt, 
hvor man udover gensidig orientering også 
diskuterer eventuelle problemer og selvføl-

gelig forsøger at løse dem i fred og fordra-
gelighed. Dette samtaleforum har endvidere 
fostret et barn, nemlig et årligt konvent for 
dansk-tyske præster, som skiftevis afholdes 
i Breklum og Løgumkloster. Samarbejdets 
gode ånd illustreres i øvrigt nok bedst ved 
et replikskrifte mellem den tidligere biskop i 
Haderslev, N. H. Arendt og Ma gaard. Arendt 
sagde smilende til Magaard at ’Mit stift be-
gynder ved Ejderen’, hvortil en lige så smi-
lende Magaard replicerede: ’Og mit stift slut-
ter ved Kongeåen’.

Dansk Kirke i Sydslesvig ønsker Gothart 
Magaard tillykke med valget. Vi glæder os til 
samarbejdet!

Henriette Gosvig Knudsen

Hellige krigere i uhellig krig

IS’ tidligere pressechef Abu Mosa (t.v.), som blev 
dræbt ved et amerikansk luftangreb 21. august

Den nyvalgte biskop Gothart Magaard
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brede områder. Det anslås at IS råder over en 
formue på $ 2 mia.

Indtil videre er IS’ angreb rettet mod IS’ 
egen region og ikke mod Vesten, men det vil 
formentlig ændre sig. USA har nemlig gen-
nemført mere end 150 luftangreb mod IS i 
Irak. Samtidig har 26 lande, heraf 10 arabi-
ske, dannet en koalition der har til formål at 
bekæmpe IS. Der er i øjeblikket modstand 
mod indsættelse af landtropper, men det kan 
ikke udelukkes på længere sigt. Skulle det 
lykkes IS at nå til Sydirak og Saudi-Arabien 
og få kontrol over verdens rigeste oliefelter, 
vil en lang række lande givetvis gribe ind. 

Alternativet; at IS får en bestemmende 
rolle på verdensmarkedet for olie, er ikke ac-
ceptabelt. I øjeblikket håber koalitionen dog 
at den nye irakiske premierminister, Haider 
al-Adabi, vil tage skridt til at bekæmpe IS, 
bl.a. ved at støtte de Sunni-muslimer der nu 
lever i de IS-besatte områder i håbet om at 
lokal modstand vil kunne føre til oprør mod 
IS’ totalitære styre.

understreget ved hans indvielse i Slesvig 
Domkirke, hvor der blev læst og bedt på plat-
tysk, dansk og frisisk. Lokationen af den ef-
terfølgende fest får da også provst for Dansk 
i Sydslesvig, Viggo Jacobsen til at bemærke 
at ’... som dansk provst var jeg da også stolt 
over, at festen efter bispevielsen blev holdt på 
A. P. Møller-skolen i Slesvig.’

Provst Viggo Jacobsen fortæller videre 
om det dansk-tyske kirkesamarbejde at da 
den Nordelbiske kirke i 1997 overdrog Hel-
ligåndskirken i Flensborg til Dansk kirke 
i Sydslesvig, blev et dansk-tysk kirkeligt 
samtaleforum oprettet ved samme lejlig-
hed. Formålet med dette samtaleforum er at 
holde hinanden orienteret om hvad der fore-
går både i Folkekirken, Nordkirche, Nord-
schleswigsche Gemeinde og Dansk kirke i 
Sydslesvig. Medlemmerne af dette samtale-
forum er biskopperne fra Ribe, Haderslev og 
Slesvig, de tyske provster fra Nordfrisland 
og Flensborg samt provsterne for mindre-
talskirkerne. Endvidere deltager DKS’ for-
retningsfører og en afdelingsleder fra Nord-
kirches administration i Kiel.

Samtaleforummet mødes to gange årligt, 
hvor man udover gensidig orientering også 
diskuterer eventuelle problemer og selvføl-

gelig forsøger at løse dem i fred og fordra-
gelighed. Dette samtaleforum har endvidere 
fostret et barn, nemlig et årligt konvent for 
dansk-tyske præster, som skiftevis afholdes 
i Breklum og Løgumkloster. Samarbejdets 
gode ånd illustreres i øvrigt nok bedst ved 
et replikskrifte mellem den tidligere biskop i 
Haderslev, N. H. Arendt og Ma gaard. Arendt 
sagde smilende til Magaard at ’Mit stift be-
gynder ved Ejderen’, hvortil en lige så smi-
lende Magaard replicerede: ’Og mit stift slut-
ter ved Kongeåen’.

Dansk Kirke i Sydslesvig ønsker Gothart 
Magaard tillykke med valget. Vi glæder os til 
samarbejdet!

Henriette Gosvig Knudsen

Hellige krigere i uhellig krig

IS’ tidligere pressechef Abu Mosa (t.v.), som blev 
dræbt ved et amerikansk luftangreb 21. august

Den nyvalgte biskop Gothart Magaard

KIRKESIDEN
Jacob Ørsted, Henriette Gosvig Knudsen & Ruben Fønsbo
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Boganmeldelse: Faldt Adam og Eva, eller blev de skubbet?

JOHN WYCLIFFE FIK sine knogler gravet op 
og brændt, Johan Huss døde på bålet, og Mar-
tin Luther blev lyst i band. For alle tre gjaldt 
det, at de satte sig op imod den katolske kirke 
med ønsket om reformer.

Tre paver på samme tid
I 1378 blev den katolske kirke delt i to ef-

ter et dramatisk pavevalg. Da Kardinalerne, 
som skulle vælge den nye pave, fortrinsvis 
var franskmænd, gjorde Roms befolkning 
oprør på Peterspladsen. De indtog valgloka-
let og forlangte, at en italiener blev valgt. De 
fuldstændig kaotiske forhold medførte, at ita-
lienerne efter intriger og snyderi valgte ærke-
bispen af Neapel til pave, mens de franske 
kardinaler valgte deres egen pave, Clemens d. 
7, som ikke overraskende slog sig ned i Avig-
non. De to pavers efterfølgere ville ikke give 
sig og fordømte gensidigt hinanden. Ved kon-
silet i Pisa 1409 blev der tilmed valgt en tredje 
pave, og da det alene handlede om penge og 
magt, var paveembedet blevet en farce. I hen-

Et befriende bud på Arvesynden

Johan Huss - monumentet fra 1915 på Den Gamle 
Rådhusplads i Prag

Opgøret med den katolske kirkes praksis var længe undervejs

ved 40 år var kirken delt. Folk vidste ikke læn-
gere, hvem de skulle adlyde eller tro på. Situa-
tionen var på alle måder ulykkelig. Hvem var 
Peters sande efterfølger? Hvor sad den pave 
med den rette åndelige autoritet, som kunne 
viderebringe Helligåndens gave?

Oprør indefra
John Wycliffe (1329-1384), professor i teo-

logi ved Oxford universitet, gik radikalt til 
angreb på den katolske kirkes selvforståelse, 
da han fremsatte tanken om, at alene Bibelen 
indeholdt den fulde sandhed. Dermed under-
kendte han paverne som apostlen Peters ef-
terfølgere og Kristi stedfortrædere på jorden. 
Kirken er summen af alle dem, der fra evig-
hed af er udvalgte til salighed, og det kunne 
selv paven ikke vide sig sikker på, sagde Wy-
cliffe. Alene Bibelen kunne vise vejen. Derfor 
tog Wycliffe initiativ til at få Bibelen oversat til 
engelsk, hvilket på den tid var ganske uhørt. 
På samme tid angreb han aflad, valfarter, 
relikvie– og helgendyrkelse, cølibat og mun-
kevæsen. På grund af sine tanker måtte Wy-
cliffe  trække sig tilbage til et landsogn, hvor 
døden indhentede ham. Så let skulle han dog 
ikke slippe. Efter at konciliet i Konstanz (1415) 
havde erklæret en række af hans udsagn som 
kætterske, blev hans knogler gravet op, fjernet 
fra den indviede jord og brændt.

Wycliffes tanker springer som en kilde i Prag
Prag lå midt i det mægtige Tysk-Romerske 

Kejserrige, men nye nationale bevægelser var 
begyndt at rejse sig rundt om i det store im-

perium. Ikke mindst i det tjekkisktalende om-
råde i Bøhmen. Som rektor for universitetet 
og prædikant ved Bethlehemskapellet i Prag 
havde Johan Huss rig mulighed for at tale na-
tionens selvstændighed og Wycliffes tanker. 
Johan Huss prædikede på tjekkisk, så folk 
kunne forstå hans udlægning af bibelen, også 
selvom paven havde forbudt det. Situationen 
spidsede til, da pave Johannes d. 13 udskrev 
en ublu afladshandel for at få penge til at føre 
krig. Johan Huss angreb tanken, fordi kirken 
derved gik bort fra idealet om at efterfølge 
Kristus i fattigdom og tjeneste for andre. Pa-
ven lyste straks Johan Hus og hans tilhængere 
i band.

Forsoningen der endte med bål
Konsilet i Konstanz 1414-1418 førte over 

4000 af kirkens mænd sammen i et forsøg på 
at genoprette den katolske kirkes enhed. Kej-
ser Sigismund lovede Johan Huss frit lejde, 
så han kunne vinde hele kristenheden for sit 
reformprogram. Men stemningen vendte, og 
Johan Huss blev kastet i en tårnkælder. Mens 
han sad fængslet, begyndte hans tilhængere 
at uddele nadveren, så alle fik både vin og 
brød. Det var imod Johan Huss´ oprindelige 
ønske, men da han alligevel fik skylden, tog 
han kætteriet på sig. På samme tid kom kejse-
ren til den overbevisning, at han bedst tjente 
kirken og sit rige ved at ofre Johan Huss. Da 
Johan Huss under en parodi af en rettergang 
ikke ville tilbagekalde sine tanker, nærmest 
skreg Kejser Sigismund: „Ich will keinen Hä-
retiker verteidigen, im Gegenteil, einen hart-
näckigen Ketzer, würde ich selbst anzünden 
und verbrennen!“ Og sådan blev det! Den 6. 
juli 1415 blev Johan Huss afklædt sine præ-

Reformationen begyndte 130 år før Luther
steklæder, fik en papirhat på hovedet med 
djævelen påmalet og teksten: „Denne er en 
kætterfører“. Hans aske blev kørt til Rhinen 
og spredt, så ingen kunne finde hans knog-
ler eller aske. Til trods for at landet blev delt i 
forskellige reformerte retninger og kastet ud i 
blodige krige, fejrer tjekkerne næste år Johan 
Huss´ dødsdag. 100 år senere træder Luther 
ind på scenen, og kæmper den samme kamp, 
som Wycliffe og Huss havde påbegyndt. 

Jacob Ørsted  
   

NOGLE GANGE KAN man undre sig over 
hvad Gud egentlig tænker på. Hvad er fx me-
ningen med at en kærlig, almægtig og alviden-
de Gud skaber mennesket og lader det leve i en 
paradisisk tilstand samtidig med at Han ud-
sætter mennesket for umenneskelig fristelse? 
Han truer oven i købet med at dræbe de før-
ste mennesker hvis de overtræder hans påbud 
og befalinger, vel vidende at det er lige præcis 
hvad de vil gøre få dage senere. Det er et pa-
radoks som sætter store spørgsmålstegn, både 
ved Guds almagt og alvidenhed, Hans kærlig-
hed og menneskets frie vilje.

Op gennem tiderne har især Paulus og 
Augustin tumlet med disse spørgsmål, og 
deres svar er ikke bare gennemtænkte, men 
også placeret i en sammenhængende kontekst 
så de udgør en færdig teologi. Med udgangs-
punkt i de første menneskers synd i Paradiset 
anså både Paulus og Augustin det for logisk at 
den synd som mennesket her begik, bragte en 
grundlæggende syndig tilbøjelighed ind i ver-
den og i menneskets natur; en synd som kun 
kunne sones i forhold til Gud ved Jesu stedfor-
trædende død. Problemet er at dette svar på 
mange måder ikke er overbevisende, og det 
efterlader store huller og spørgsmål som fx det 
paradoks der indleder denne artikel.

Det store spørgsmål er om der i virkelighe-
den var tale om et syndefald den dag de første 
mennesker spiste af den forbudte frugt, og det 
(og adskillige andre) spørgsmål tager den tid-
ligere præst Johannes Værge fat på i sin sene-
ste bog ’Guds skrøbelige arvinger’. Og lad det 
være sagt med det samme: Det er en fremra-
gende bog. Efter en kort indledning føres læse-
ren gennem Oldkirken og præsenteres for flere 
af dens store teologer; især Paulus, Tertullian 
og Augustin. Den baggrund man får her, er 
uvurderlig i forhold til at forstå hvordan deres 
tanker om synden og dens rolle overhovedet 
kunne opstå og udvikle sig. Også traditionelle 
jødiske tolkninger inddrages, og et helt kapitel 
handler om John Miltons ’Paradise Lost’ som 
giver et nyere, dvs. 1600-tals bud på den bibel-

stedet det som Johannes Værge kalder ’Frihed, 
den største gave’, og hermed også det største 
ansvar. Men mennesket mistede - som en helt 
afgørende pointe - ikke Guds nåde.

Uden for Edens Have måtte mennesket selv 
navigere i en farlig og konfliktfyldt verden, og 
allerede i beretningen om Kain og Abel går det 
galt, men som det opsummeres i ’Guds skrø-
belige arvinger’, kan man se konflikten mellem 
de to brødre som en prøve af samme slags som 

Adam og Eva blev udsat 
for i Edens Have. Menne-
sket har altså det frie valg 
til at gøre godt eller ondt 
og kan med Værges ord 
’… vælge [hvad der end sker 
med os, positivt eller nega-
tivt] at se det som en opgave 
at søge, hvad det indeholder 
af potentiale for godhed og 
vækst’.

Værges udlægning 
er ikke blot spænd-
ende nytænkning; ta-
ger man hans idéer 
for gode varer, er man 
også nødt til at tage et 
opgør med tanken om 
Jesu forsonende død, 
i hvert fald i den klas-
siske form. Det er, som 
Værge påpeger, ikke 

ensbetydende med at 
Kristus ikke er afgørende for menneskets for-
løsning, men kontrakt-juraen som især Tertul-
lian stod for, tones væsentligt ned, og Jesu død 
finder ikke sted for at forsone en vred Gud.

’Guds skrøbelige arvinger’ er spændende 
og provokerende læsning og sætter det klassi-
ske syndefald i et helt nyt og befriende lys. Den 
er pædagogisk opbygget og yderst velskrevet; 
sproget er moderne, let tilgængeligt og ved-
kommende, og de mange referencer til både 
klassiske og nyere tekster viser at Værge i me-
get høj grad har greb om både stof, tænkning 
og teologi. Bogen er udgivet på forlaget ’Anis’, 
koster kr. 229,- og kan varmt anbefales!

ske syndefaldsberetning. Undervejs tegner der 
sig et billede af et nærmest lovmæssigt forhold 
mellem Gud og mennesker, dvs. et forhold der 
handler om lov, skyld, straf og soning.

Det befriende ved ’Guds skrøbelige arvin-
ger’ er at forfatteren ser på syndefaldet med 
helt friske øjne og vover at stille spørgsmålet 
om hvorvidt der overho-
vedet var tale om et fald? 
Han gør kort sagt Gud 
til medansvarlig i det 
der skete i Edens Have 
og underbygger det ved 
at påpege at Gud ikke 
blev fortørnet over hvad 
der skete. Ganske vist 
drev Gud menneskene ud 
af haven, men han slog 
dem ikke ihjel. Til over-
flod sørgede han for at de 
havde klæder på kroppen 
og agerjord at dyrke; han 
satte dem dermed i stand 
til at klare sig i en verden 
der var mindre venlig end 
den de kom fra. Johannes 
Værge kalder det en ’for-
færdelig fejl’ at tidligere ti-
ders religiøse ledere mente 
at Gud forkastede syndere, 
for i sin forkyndelse viser 
Jesus at det netop ikke er tilfældet, og bl.a. der-
for er det berettiget at se på syndefaldet som 
noget andet end et fald. Tvært imod siger Jo-
hannes Værge med et citat fra den jødiske rabbi 
og professor Jonathan Magonet at mennesket 
ikke faldt, men blev skubbet. Det er i den for-
bindelse betegnende at hverken ordet ’arve-
synd’ eller ordet ’synd’ forekommer i beretnin-
gen om mennesket i Edens Have; det der skete, 
var et led i Guds plan for at vise mennesket at 
det ikke kunne forblive i den oprindelige pa-
radisiske tilstand og ikke mindst for at sætte 
mennesket i stand til at påtage sig sine opgaver 
og sit ansvar som menneske. Mennesket blev 
ved skubbet ikke ramt af Guds straf, men fik i 

Tal så vi forstår!
VORES SPROG ÆNDRER sig hele tiden. 
Det kan vi tydeligst høre, når vi ser gamle 
danske film eller når en slægtning, der i 
sin tid udvandrede fra Danmark, kom-
mer på et sjældent besøg. Dér har sproget 
ikke udviklet sig, men stået stille og er 
dermed blevet gammeldags, hvilket kan 
være særdeles morsomt for os der er up to 
date mht. dansk. Men når det kommer til 
sproget i kirken, er det noget ganske an-
det. Dér skal sproget helst ikke laves om. 
I det hele taget skal der ikke pilles ved 
for meget i kirken. Sådan oplever mange 
præster, at fornyelse kan vække det gode 
gamle ramaskrig. 

DR P2 sender hver morgen kl.8.03 året 
rundt Morgenandagten fra Københavns 
Domkirke. Da jeg fik embede ved kirken 
og skulle ud i æteren, benyttede jeg mig af 
den ”nye” oversættelse (den er fra 1992) af 
Fadervor – og sagde altså ikke Fader Vor, 
men Vor Far, ikke vorde, men blive og ikke 
thi, men for – og blev stormet ned bagefter 
med telefonopkald, mails og sms’er. Værst 
var det måske, at jeg, når jeg lyste velsig-
nelsen undlod at sige åsyn, men i stedet 
for sagde ansigt. Jeg måtte flere gange 
stå skoleret over for folk fra især den æl-
dre generation, som anklagede mig for at 
have ødelagt deres liv! Ja, så slemt var det 
for dem. Og det på trods af, at mine tre 
kolleger fastholdt den gamle oversættelse, 
når de havde Morgenandagten.

Det er som om vi er tilbøjelige til at 
opfatte nudansk som forfladigelse af spro-
get. Det lød åbenbart bedre at sige ”Ligeså 
tog han kalken efter aftensmåltidet” end 
”Ligeså tog han bægeret efter måltidet”. I 
virkeligheden ville vi aldrig sige nogen af 
delene, hvis det foregik alle andre steder 
end i kirken. I dag siger vi ikke ”ligeså”, 
lige så lidt som vi siger ”kalken” eller 
”bægeret”. Men ordene er blevet som ma-
giske formler og remser, betydningen er 
mindre vigtig. Ved at oversætte dem på 
ny, kan man i bedste fald afmontere de 
sproglige barrierer, så det er indholdet, 
der kommer til stå i centrum.

Ord som vederkvæger, saliggøre, ihu-
komme, beskærme, stå bi, taksigelse, for-
sage, uvisnelige er alle almindelige ord i 
gudstjenesten. Ja, der findes mange flere 
i den dur, ord som for længst er gået af 
brug uden for kirken, men i kirken sta-
dig benyttes med største selvfølgelighed. 
Det er et problem, for gudstjenesten skal 
afholdes på modersmålet, så alle kan for-
stå hvad der siges. Derfor skal vi med års 
mellemrum oversætte Bibelen på ny, og 
luge ud og forny Salmebogen. Da den sid-
ste nye salmebog kom i 2003, havde man 
flere steder valgt at gå tilbage til de oprin-
delige, originale strofer. Det var af respekt 
for forfatterne naturligvis, men til glæde 
for hvem ved jeg ikke, for de unge og de-
res forældre har svært ved at synge og for-
stå de gamle salmer og det er vel pointen, 
at de skal forstås og give mening? Det er 
glædeligt, at der ved samme lejlighed kom 
nye salmer med, for vi kan ikke nøjes med 
’de store gamle’, når troen skal synges af 
mennesker i det 21. århundrede. Sproget 
må ikke stivne i kirken, for så er det ikke 
længere modersmålet, der tales.

Eva-Maria Schwarz 
Sognepræst ved domkirken i København

Ruben Fønsbo
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[KONTAKT] Der er tradition for, at St. 
Knudsgildets kongelige æresbroders 
fødselsdag den 6. oktober markeres på 
behørig vis, og det er også altid afslut-
ningen på årets skydesæson.
Mange brødre havde fulgt indbydelsen 
til en gallafest, hvor damerne også var 
med.
Der skydes om en stor holstensk land-

skinke, der i år blev vundet  af brd. Ri-
chardt Winther Christensen, der med 
det bedste skud på 10,8 point ud af 
10,9 mulige kunne tage den eftertrag-
tede trofæ med hjem.
”Årets skytte” bliver den broder, der 
opnår det bedste resultat for alle årets 
skydninger sammenlagt. I år fik brd. 
Hans J. Jürgensen denne hæder. De 

næstbedste blev brd. kapatajn Peter 
Rogg samt gildekansler Hans U. Harck.
Resultaterne af mesterskabsskydningen 
fra 17. september bekendtgøres ligele-
des til skafferskydningen, som arrange-
mentet den 6. oktober også kaldes.
I denne diciplin indtog brd. Hans J. 
Jürgensen henholdsvis brd. løjtnant 
Frank Bywater de første pladser, og 
disse dygtige skytter får dermed lov til 
at bære en værdifuld sølvkæde i de 
næste 12 måneder.

TALEN FOR KONGEHUSET 
Dagens højdepunkt er den traditionel-
le tale for det danske kongehus, som 
i år blev holdt af gildets oversekretær 
brd. J.L. Kristensen. Han spændte en 
bue fra Gorm den Gamles tid til vor 
dage uden dog at glemme de mange 
forskellige regenters indflydelse på 
kongerigets udvikling igenem tiderne.
St. Knudsgildet har et historisk tæt for-
hold til Danmarks kongehus, idet både 
HKH Prinsgemalen samt HKH Prins 
Joachim til Danmark er æresbrødre i 
selskabet.
Talen sluttede med et nifoldigt leve for 
kongehuset .
En god sæson med et rigt gildeliv fandt 
hermed en værdig afslutning og slut-
tede med dans og hyggeligt samvær.

 HUH
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Skønt
samvær
for de
ældre
[KONTAKT] Også når det gælder valg 
af lokaler, er SSF en kilde til gode 
ideer.  De ældre havde det godt ved 
ældresammenkomsten i Gettorp, i 
og ved Rendsborg og siden med den 
dansk-italienske stjerne Dario Cam-
petto i Selk.
Sidst var der ældresammenkomst igen, 
og denne gang mødtes SSF Gottorp og 
Rendsborg-Egernførde amters ældre 
på Waldschlösschen. Skoven iklædt 
efterårsfarver, og vejret var ikke det 
bedste til sidst, men humøret blandt 
de ældre fejlede ikke noget.
Deltagerne nød samværet og kaffe - 
og ikke mindst underholdningen ved 
duoen Frehr & Nissen.
 Johanna

SSFs ældreeftermiddag i Slesvig fik sat hjerterne - og for nogle fås vedkommende 
også dansebenene - i sving. SSFs ældrearrangementer er altid så medrivende. Og 
denne gang gjorde duoen Frehr & Nissen deres til, at det blev endnu bedre. (Fo-
tos: Bernd Bossemeier)

Efter velkomsthilsenen og alt det organ-
satoriske forarbejde nød man samvær, 
musik og kaffe ved de pyntede borde, 
her bl.a. Gottorp amts SSF-formand 
Franz Dittrich, Karen Rettig fra amtsse-
kretariatet i Slesvig og Torben Skytte fra 
amtsstyrelsen.

Det ses ofte, at det er de samme, der 
vinder igen og igen ved tombolaen; her 

er en af de heldige.

Flot buket af tilbud
[KONTAKT] Sydslesvig fungerer 
som en kommune i Spil Dansk-
sammenhænge. En organisationsm-
komite bestående af repræsentan-
ter for SSF, SdU, Skoleforeningen 
og Aktivitetshuset tilrettelægger Spil 
Dansk-Dagen(e) i Sydslesvig sam-
men med en masse involverede 
rundt omkring i landsdelen, og det 
er der atter kommet en alsidig bu-
ket med flotte tilbud til alle ud af.
Onsdag, 29. oktober kl. 20 er der 
koncert med Scat-Catz på Ejder-
skolen i Rendsborg.
Torsdag, 30 oktober kl. 10-11 er 
der syngsammen-møde med Aase 
Pejtersen på Dansk Alderdoms-
hjem i Flensborg.
Samme dag kl. 10.40-11.30 er der 
fællessang ikke kun for skolebørn 
på Søndertorv i Flensborg.
Kl. 14.30 kan alle synge sammen 
med Fars Grise på Husumhus i 
Husum.
Kl. 17 er der jazz og poesi med 
Jakob Park på Flensborg Bibliotek i 
Nørregade i Flensborg.
Kl. 19.30 indbydes til orgel med 
Peter Elkjær Petersen og sang med 
barytonen Thomas Krogh i Ansgar 
Kirke i Flensborg.
Kl. 20 synger Nanna Lyders i Det 
Danske Hus i Sporskifte med efter-
følgende foredrag om hendes nye 
bog.

Fredag, 31. oktober kl. 18 er der 
stort lanterneoptog i Egernførde for 
alle danske i og omkring byen med 
afgang fra Medborgerhuset.
Kl. 20 synger Gitte Hænning på 
Slesvighus i Slesvig, hvor der for 
længst er udsolgt.
Ligeledes kl. 20 giver Tina Dico 
koncert i Tyske Hus/ Deutsches 
Hauis i Flensborg.
Og samme fredag kl. 20 giver 
Larsen á la duo Kim Larsen-kopi-
koncert i Garding Danske Skole.
Sidst men ikke mindst bliver der 
koncert med Ludwig van og Ghost-
trip kl. 21 i Volksbad i Flensborg.
Ikke at glemme skolekoncerten 
med MekPek på Oksevejens Dan-
ske Skole og koncerten med Scat-
Catz i Store Vi-Vanderup Danske 
Børnehave.
Billetter fås på ssf-billetten.de, på 
Flensborghus og Aktivitetshuset i 
Flensborg. Der gives 50% rabat til 
elever, unge under uddannelse, 
kontanthjælpsmodtagere, FSJlere 
og handicappede - dog altid mod 
legitimation.
Flyere med det mere detaljerede 
program er lagt ud mange steder 
i grænselandet. Den kan også ses 
på nettet: http://syfo.de/fileadmin/
syfo/Spil-danks-dag/SpilDansk-
Dag_2014.pdf

[KONTAKT] Dina Maria Watz har væ-
ret praktikant hos SSF i to uger.
Dina Maria er 15 år, og går på 
Duborg-Skolen i F9a. Hun er lige flyt-
tet fra København til Flensborg sam-
men med sin søster Anna, og sin mor 
Eva.
Hendes søster Anna går også på 
Duborg-Skolen.
Hendes mor Eva er musiker og spiller 
harpe; hun spiller hovedsageligt klas-
sisk musik. Eva arbejder selvstændigt, 
hvilket gjorde det muligt, at de kunne 
flytte til Flensborg.
Da Dina Maria flyttede til Flensborg, 
vidste hun ikke så meget om byen og 

det danske mindretal i Sydslesvig. Det 
var en af grundene til, at hun søgte en 
praktikplads hos mindretallets kultur-
forening.
I praktiktiden fik hun et indblik i, hvor-
dan SSF er opbygget. Hun har været 
ude og se Danevirke Museum, voldan-
læggene, mindestederne og gravene. 
Hun har været rundt og se, hvordan 
SSF fungerer, og dermed været mange 
forskellige steder og oplevet noget nyt 
hver dag.
I sin fritid går Dina Maria til ballet, 
spiller klaver, tegner og skater.
 dmw

Dina Maria - her bag skrivebordet i SSFs kulturafdeling på Dansk Generalserkreta-
riat i Flensborg.

Knudsbrødrene sluttede skydesæsonen

Brd. Richard Winther Christensen t.h. blev skinkekonge. T.v. brd. fændrik Haiko 
Schmidt og oldermand Heinz Rudebeck. (Foto: privat)
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