
Flensborg Avis • torsdag den 19. juni 2014 • side 1

Ugens overskrifter

Læs mere på KontaKt side xLæs mere på KontaKt side 3

Læs mere på KontaKt side 2

Læs mere på KontaKt side 4

Sydslesvigsk Forening

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Læs mere på KontaKt side 5

egon CLAUsen-kUrsUs PÅ HØJskoLen

CHristMAs MØLLers MinDefonD

LeDer

MØDe 26. AUgUst

ssfs HoveDstYreLse

Sankthans
[KONTAKT] Sankthansfester alle vegne - også på 
Christianslyst. (Foto: Lars Salomonsen)

I Berlin
[KONTAKT] Mindretalsrådet/ SSF/ SSW mødtes i 
Berlin med bl.a. medlemmer (foto) af forbundsda-
gens indenrigsudvalg. (Foto: Mindretalssekretariatet)

På hike
[KONTAKT] Flensborg FDF drog på hike ad Gen-
darmstien. (Foto: privat)

Mødte folk(et)
[KONTAKT] Centralt placeret og velbesøgt: GF/
SSF-teltet på Folkemødet på Bornholm. (Foto: Tine 
Andresen)

[KONTAKT] SSFs hovedstyrelse er ind-
kaldt til åbent møde (undtagen sidste 
dagsordenspunkt) tirsdag den 1. juli 
kl.19 på Husum Danske Skole, Klaus 
Grothsgade 45 i Husum.
Dagsordenen omfatter spørgetid for 

medlemmer af foreningen, åbning af 
mødet, konstatering af beslutningsdyg-
tighed, valg af dirigent, godkendelse 
af protokollen fra mødet 13. maj, fast-
læggelse af den endelige dagsorden, 
formandens beretning, nyt fra SSFs 

udvalg, årsmødeudvalgets beretning 
v/ Gitte Hougaard-Werner med drøf-
telse og godkendelse, beretning fra 
billedsamlingsudvalget v/ Erik Fredens, 
eventuelt og lukket møde.

Mødes i Husum

[KONTAKT] Aase Abild, nu syge-
meldt primus motor for de populære 
sangaftener en gang om måneden i 
Borgerforeningen i Flensborg, har bedt 

Kirsten og Erich Rettig tage affære for 
sammen med de op imod 30 delta-
gere at drøfte sangaftenernes fremtid.
Rettigs indbyder derfor allerede nu til 

en sang- og snakkeaften tirsdag den 
26. august kl. 18.30 i Borgerforenin-
gen i Flensborg, hvor alle er velkomne 
- også nye sangglade.

Om sangaftenernes fremtid

[KONTAKT] Christmas Møllers Min-
defond har netop foretaget de årlige 
uddelinger.
Blandt modtagerne er: Den danske 
menighed i Frederiksstad/ Bredsted 
har fået 10.000 kr. i tilskud til køb af 
et nyt orgel. Sønder Brarup Danske 

Skole har fået 5.000 kr. til lejrskole-
ophold i København. Hiort Lorenzen-
Skolen i Slesvig har fået 5000 kr. til 
lejrskoleophold på Bornholm. Industri-
museet Kobbermølle har fået 10.000 
kr. til renovering og nyindretning af 
museet. Og Rønshoved Højskole fået 

10.000 kr. til en bog om Ejderen.
Da den hidtidige formand Torben Re-
chendorff gerne ville afløses, har man 
på det årlige bestyrelsesmøde valgt 
tidl. minister Per Stig Møller som ny 
formand.

Gaveregn og ny formand

[KONTAKT] 21.-27. juli arrange-
rer Jaruplund Højskole ”Et større 
Danmark”-kursus i samarbejde med 
forfatteren Egon Clausen. Kurset er 
fuldtegnet.
Men der er plads nok til, at deltagere 
fra Sydslesvig kan overvære forelæs-
ningerne - og gratis. Udgifter til mad 
og evtl. udflugter (hvis der er plads) 
må dog påregnes.
I spisesedlen om kurset skriver højsko-
len:
»Dannebrog og Dybbøl var længe 
de bærende symboler for det danske 
mindretal syd for grænsen, men i dag 
gælder det ikke mere, for de gamle 
kampe mellem dansk og tysk er for 
længst stilnet af.
Gamle sår heles dog ikke så let, og for-
holdet mellem dansk og tysk er stadig 
præget af uvidenhed og fordomme. 
Nogle af dem stammer uden tvivl fra 
de slesvigske krige, der endte med, 
at Danmark tabte både Slesvig og 
Holsten. Derved tabte vi også nogle 
forbindelser til Tyskland og til tysk 
kultur. En port mod syd blev smækket 
i, danskerne vendte sig indad, og i en 
årelang proces virkede landets bedste 
folk på at omdanne den danske almue 

til et folk, og det lykkedes. 
Hvor militæret havde tabt, viste kul-
turen sig at være stærkere, og i 1920 
stemte beboerne i den nordlige del af 
Slesvig for igen at blive en del af det 
danske rige. 
Det er i sig selv en god historie, men 
prisen var blandt andet en provinsiel 
selvtilfredshed og mistillid til alt uden-
landsk. Porten mod syd forblev lukket.
I dag er der mange der arbejder på, 
at porten mod syd skal åbnes igen, 
og her håber man, at Sydslesvig kan 
fungere som et link mellem Danmark 
og Tyskland og dermed gøre Danmark 
større.
Få et europæisk udblik ved hjælp af 
førende eksperter på området. Deltag 
i samtaler, diskussioner, og guidede 
udflugter gennem den smukke egn, 
som Grundtvig i sin tid kaldte for Dan-
marks rosenhave.«

GÆSTEFORELÆSERE
Mandag d. 21. juli:
20.00: Mit Sydslesvig v. forfatteren Ka-
rin Johannsen-Bojsen.
Onsdag d. 23. juli:
9.15: Bindestregsnationalitet - regio-
nalpolitik og mindretal v. prof. Uffe 

Østergaard.
14.00: Slesvigs land genvundet v. regi-
onsformand Carl Holst.
Torsdag d. 24. juli:
9:15: Vergangenheitsbewältigung i 
Tyskland - og i Danmark v. prof. Claus 
Bryld.
13:00: Fra løve til kat v. dr. phil. Lars 
N. Henningsen om Istedløven.
Fredag d. 25. juli:
10:00: Om den nationale historiefor-
tælling v. chefred. Bo Lidegaard.
14:00: Hvad skal vi med grænsen? v. 
MF og GF-formand Mette Bock.
20:00: dramatikeren Inger Marie 
Madsen genfortæller Herman Bangs 
Tine.
Lørdag d. 26. juli:
10:00: Om 1700-tallets multikulturelle 
Slesvig-Holsten v. hist. Jesper Groth.
14:00: Langs en gammel grænse v. 
forfatt. Egon Clausen.
Der arrangeres ture til Slesvig og Flens-
borg.
Detaljeret program på: http://www.
jaruplund.de/show.php?id=629
Evtl. tilmelding på tlf. 04630 969140 
eller mail til kontoret@jaruplund-
hoejskole.de 

Med åbne forelæsninger
for danske sydslesvigere

Egon Clausen, Sydslesvig-ven og -kriti-
ker. (Foto: Lars Salomonsen)

[KONTAKT] Grænseforeningens og 
Sydslesvigsk Forenings deltagelse 
i Folkemødet på Bornholm - for-
stærket af bl.a. SSW-politikere og 
kulturmødeambassadører - åbnede 
for en europæisk dimension af po-
litikfestivalen.
Med sine langt over 2.000 en-
keltarrangementer var der rift om 
de 80.000 mennesker, der i løbet 
af de fire dage, festivalen varede, 
dukkede op på Bornholm; og 
nogle af dem fulgte med interesse, 
hvad GF og SSF havde valgt at 
tilbyde i form af paneldiskussio-
ner om EU, Europa, Norden, det 
grænseoverskridende samarbejde 
og det moderne mindretals per-
spektiver.
Unge som ældre publikummer tog 
til efterretning, at Danmark spiller 
en forbilledlig rolle, når det gælder 
europæisk mindretalspolitik. At 
mindretalspolitikken bør spille en 
større rolle i EU, var de indbudte 
politikere med Folketingets for-
mand Mogens Lykketoft i spidsen 
også enige om.
Politikerne gjorde sig - næsten alle 
- til talsmænd for, at f.eks. mindre-
talsunionen FUEV skal gå videre 
med sin europæiske underskrifts-
indsamling Minority SafePack til 
fordel for en forbedring af mindre-
tallenes forhold i Europa; upåagtet 
Kommissionens nej og den verse-
rende klage ved den europæiske 
domstol.

Men også mere jordnære emner 
- som at der i nogles øren tales for 
meget tysk i det danske mindretal 
- sattes der ord på.
At Folkemødet, der søsattes i 
2011, efter to år med et mere ”eli-
tært publikum” (i 2011 og 2012) 
i 2013 og især i 2014 øjensynligt 
har fundet balancen mellem at 
være politikernes og meningsdan-
nernes ”marked” på den ene side, 
og på den anden side et mødested 
for dem og folket i øjenhøjde, er i 
sig selv en gevinst.
For det danske mindretal betyder 
deltagelsen i Folkemødet en chan-
ce for at vinde gehør bredt.
Det er ressourcekrævende men 
nødvendigt for mindretallet og 
Grænseforeningen at være til 
stede, hvor politik, medier og folk 
mødes.
Placeringen af Mindretallenes Telt 
over for indgangen til den store 
folkemødeplads gav mindretallet 
stor synlighed på Folkemødet.
Dernæst er samarbejdet med 
Bornholms Højskole, hvor kursister 
deltager i møderne og får foredrag 
om bl.a. Sydslesvig, yderligere 
medvirkende til at profilere det 
danske mindretal.
Folkemødet er lig folkeoplysning.

SYDSLESVIGSK FORENING

På KONTAKTside 5 gengives nogle 
indtryk fra Folkemødet på Born-
holm.

Folkemøde 
med europæisk 
dimension



21.
Flensborg SSF-distrikt Centrum-Duborg-Vest: Sommerudflugt til dyreparken 
Arche Warder fra Skibbroen kl. 8.30
SSF-distrikt Harreslev: ”På sporet af Christian IV” fra skolen kl. 8
SSF-/SSW-distrikt Medelby og UF: Skt. Hans-fest på skolen kl. 19
Vanderup UF: Højskoledag for 50+ på Jaruplund Højskole
Slesvig SSF-distrikt Centrum-Nord: Byvandring med Jesper B. Nielsen fra p-
pladsen ”Am Öhr” kl. 14
SSF-distrikt Bøglund: Udflugt til Fyn fra forsamlingshuset kl. 7.30

23.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Diabetikerklub i menighedshuset kl. 14
De danske foreninger og institutioner i Flensborg Nord: Skt. Hans-fest på Sorte-
vejs Fritidshjem kl.
Flensborg de østlige SSF-distrikter: Skt. Hans-fest ved Taruphus kl. 18
Flensborg SSF-distrikt Sporskifte: Skt. Hans-fest ved skolen kl. 18
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark: Skt. Hans-fest på Jaruplund Høj-
skole kl. 19
SSF-distrikt Lyksborg: Skt. Hans-fest på skolen kl. 18
SSF-distrikt Munkbrarup-Ves: Skt. Hans-fest ved Oksbøl Forsamlingshus kl. 19
SSF-distrikt Hatlund/Langballe: Skt. Hans-fest på stranden ved Dollerupholz kl. 
19.30
De danske foreninger i Vanderup: Skt. Hans-fest på skolen kl. 19.30
SSF-distrikt Skovlund-Valsbøl: Skt. Hans-fest ved Valsbølhus kl. 18
SSF-distrikt Sild: Skt. Hans-fest ved Kejtumhallen AFLYST
SSF-distrikt Tønning: Skt. Hans-fest på Uffe-Skolens sportsplads kl. 18
SSF-distrikt Rendsborg/Büdelsdorf: Skt. Hans-fest på stranden i Borgstedt kl. 17
SSF-distrikt Holtenå: Skt. Hans-fest ved forsamlingshuset kl. 19
SSF-distrikt Kiel-Pris: Skt. Hans-fest på Jernved Danske Skole kl. 18
SSF-distrikt Egernførde: Skt. Hans-fest ved Medborgerhuset
SSF Gottorp amt: Skt. Hans-fest på Christianslyst kl. 18

24.
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset kl. 19
SSF-distrikt Sønderbrarup og Stenfelt samt menigheden: Senioreftermiddag med 
rundvisning på Holländerhof i Wagersrott. Menighedens mødelokale kl. 15 

25.
SdU: Møde om ”Håndboldens fremtid” i Idrætshallens café kl. 19
Valsbøl og omegns folkedansere: Sæsonafslutning med grillaften i Valsbølhus
SSF-distrikt Bøglund: Senioreftermiddag i forsamlingshuset kl. 14.30. Grill kl. 18
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30

26.
Ansgar menighed Flensborg: Aftensang med Sten Haarløv kl. 17 og efterfølgende 
sommergrill i kirkens have
SSF-distrikt Store Solt: Bogbus ved Møllebro Forsamlingshus kl. 15
SSF-distrikt Store Vi: Besøg på Flensburger Brauerei i privatbiler fra skolen kl. 
17.30
SSF-distrikt Sild: Public viewing og grillfest i List Kulturhus kl. 17
SSF-distrikt Tønning og menighedsplejen: Sommerudflugt til Frøslevlejren og Hel-
ligåndskirken fra Uffe-Skolen kl. 9
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15

  Ugen 
der kommer

Styrk vores mindretal -  

skaf et nyt SSF-medlem!
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menIgHederne BredSTed & AVenToFT

goTTorP AmT SSF & CHrISTIAnSLYST

goTTorP AmT SSF

[KONTAKT] SSF Gottorp amt indbyder 
alle til riverboat-shuffle med musike-
ren MC Hansen søndag den 6. juli på 
”Wappen von Schleswig” med afgang 
kl. 18.30 fra bådebroen ”Slihallen”. 
Ombordstigning mulig fra kl. 18.
MC Hansen spiller ”scandicana”, en 
særlig skandinavisk countrymusik, og 

den har han siden 2003 rejst verden 
tynd med.
Billetter til 16 euro (14 for medlem-
mer) sælges i forsalg på Dansk Sekreta-
riat Slesvig, tlf. 04621 23888, mail got-
torp@syfo.de hhv. www.ssf-billetten.
de, mens de på selve aftenen koster 
18 euro (16 for medlemmer). 

Riverboat-shuffle
med MC Hansen

MC Hansen.

[KONTAKT] SSF Gottorp amt og lejr-
skolen Christianslyst indbyder alle til 
stor sankthansfest mandag den 23. 
juni kl. 18 på Christianslyst. Entreen er 
sat til 2,50 euro; børn er gratis.
Frem til kl. 20 kan børnene nyde bl.a. 
hoppeborgen, mens store som små 
kan tage for sig af grillmad og diverse 
salater og drikkevarer fra Christians-
lysts køkken for små penge.
Kl. 20 starter den egentlige sankthans-
fest: velkomst ved SSFs amtsformand 
Franz Dittrich, lodtrækning af årsmø-
de-lykkekort, koncert med folkeban-
det Svøbsk og båltale ved pastor Ni-
kolaj Steen. Kaffe/ the, vand og kager 
kan købes for små penge i spisesalen.

Alle 
velkommen
til 
sankthans

Sankthansbål på Christianslyst 2013. 
(Foto: Lars Salomonsen)

[KONTAKT] Den 10. juni blev en 
historisk aften for menighederne i 
Aventoft og Bredsted. På et fælles 
møde besluttede repræsentanterne 
for menighedsrådene at indlede et 
samarbejde. Pastor Jens Bach Nielsen, 
Aventoft, bliver præst for menigheden 
i Bredsted så hurtigt som muligt.
”Hvis det nye samarbejde bærer frugt, 
må man på sigt tage stilling til, hvorvidt 
Bredsted skal lægges til kreds 1,” oply-
ser provst Viggo Jacobsen.
Som det er nu, er Den danske Menig-
hed i Bredsted og Omegn beliggende i 
kreds 2, der indbefatter menighederne 
i Bredsted, Frederiksstad, Husum, 
Tønning og Vestejdersted.
Victor Greve har været præst for Bred-
sted og Frederiksstad og har fået an-
sættelse nord for grænsen den 1. maj. 
Menighederne i Bredsted og Frede-

riksstad betjenes p.t. af pastor Torben 
Mølgaard Jørgensen, Husum.
”Pastor Jørgensen pensioneres med 
udgangen af august. Kirkerådets struk-
turudvalg har derfor valgt at indgå i en 
dialog med menighederne i kreds 2,” 
oplyser provsten under henvisning til 
kirkerådets 2020-plan. Udvalget har 
vurderet, at menighederne i Bredsted 
og Frederiksstad samt menigheden i 
Husum hver for sig ikke har medlem-
mer nok til at betjenes af to præster, 
hvorfor udvalget har foreslået en præst 
til hele området.
Strukturudvalgets forslag blev præ-
stenteret for de tre menigheder på et 
møde i Husum den 14. maj. Her blev 
der fra menighedsrådsmedlemmerne 
i Bredsteds side udtrykt betænkelig-
hed ved, at området kunne blive for 
stort og uoverskueligt for én præst. 

Medlemmerne frygtede, at Bredsted 
vil blive glemt. På den baggrund op-
stod ideen om at tage en samtale med 
menighedsrådet i Aventoft og struk-
turudvalget for at drøfte, om ideen 
Aventoft-Bredsted var en gangbar vej. 
Strukturudvalgets medlemmer hilser 
det velkomment, at menighedsrådene 
er villige til at kaste sig ud i samarbej-
det og ønsker menighedsrådsmedlem-
merne til lykke med denne beslutning.
”I aften har menighederne besluttet 
at blive forlovet. Det vil vi fejre med 
en fest i oktober,” siger formand for 
Den danske Menighed i Bredsted og 
Omegn, Johanna Christiansen. Erfarin-
gerne vil vise, om menighederne i det 
videre forløb også skal indgå giftermål. 

jn
 

Bekendtgør deres forlovelse
Fra Aventoft-Bredsted-mødet i Aventoft. (Foto: privat)



MINDERHEITENRAT IN BERLIN TV

FLENSBORG BIBLIOTEK
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SLESVIG IF

ÅRSMØDERNE 2014

FLENSBURGER ATELIERTAGE

SILD

[KONTAKT] Anfang Juni fand in Ber-
lin das 1. Gesprächskreistreffen von 
Mitgliedern des Innenausschusses des 
Deutschen Bundestages mit dem Min-
derheitenrat der vier autochthonen na-
tionalen Minderheiten und Volksgrup-
pen Deutschlands unter Leitung des 
Vorsitzenden des Innenausschusses 
Wolfgang Bosbach, MdB (CDU) und 
seinem stellvertretenden Vorsitzenden 
Frank Tempel, MdB (Die Linke) statt.
14 Mitglieder des Bundestages nah-
men teil. Neben den Mitgliedern des 
Ausschusses waren Vertreter der be-
ratenden Ausschüsse der jeweiligen 
Minderheiten, Bundestagsabgeordnete 
der Siedlungsgebiete wie auch der 
Beauftragte der Bundesregierung für 
Aussiedlerfragen und nationale Min-
derheiten Hartmut Koschyk, MdB 
(CSU) anwesend.
Auf der Tagesordnung standen u.a. die 
Vorbereitung der am 26. November 
geplanten Sprachenkonferenz un-
ter dem Motto „Charta-Sprachen in 
Deutschland – Ein Thema für alle!“, 
die Bedeutung des Minderheiten-
verbandes Föderalistische Union 
Europäischer Volksgruppen (FUEV) wie 
auch ihr geplantes Projekt ”Haus der 
Minderheiten”, die zukünftige Minder-
heitenpolitik Deutschlands, sowie ein 
gewünchtes Verbot rassistisch diskrimi-
nierender Wahlkampfpraktiken sowie 
der Wunsch nach einem Expertengre-
mium im Bundestag zur Untersuchung 
der Diskriminierung und des Rassismus 
gegen Sinti und Roma.

KONFERENZ
„Minderheiten als Mehrwert – ein her-
vorragendes Stichwort“, so der Vorsit-
zende des Innenausschusses Wolfgang 
Bosbach im Gespräch. Minderheiten 
sollen in Deutschland als eine Be-
reicherung betrachtet werden, dabei 
soll die am 26. November geplante 
Sprachenkonferenz „Charta-Sprachen 
– Thema für alle!“ in der Deutschen 
Parlamentarischen Gesellschaft diese 

Bereicherung und den Mehrwert der 
schützens- und erhaltungswerten Spra-
chen der Öffentlichkeit aufzeigen, so 
der Grundtenor des Treffens. Danach 
sollten weitere Schwerpunktbereiche 
der Minderheiten folgen.
Die Konferenz versteht sich als Auft-
aktveranstaltung zu einem Prozess, an 
dessen Ende eine gemeinsam formuli-
erte Erklärung zur Sprachenpolitik von 
Bund, Ländern und den nationalen 
Minderheiten in Deutschland und 
der Regionalsprache Niederdeutsch 
stehen soll. Die Schirmherrschaft die-
ser Konferenz hat der Präsident des 
Bundestages Dr. Norbert Lammert 
übernommen.

FUEV & HAUS DER MINDERHEITEN
Die europäische Dachorganisation 
FUEV ist auch für Deutschland ein 
dringliches Thema, hiess es in der 
Veranstaltung. Zum Thema Förderung 
und Unterstützung der FUEV (90 Mit-
gliedsorganisationen in 32 Ländern) 
auf Bundesebene und Vorstellung des 
Projektes „Haus der Minderheiten“ 
und dessen Zielsetzung eines Bera-
tungs- und Mediatorenzentrums un-
terstrich der Beauftragte der Bundes-
regierung Hartmut Koschyk, dass eine 
institutionelle Förderung der FUEV mit 
einem Gesamtkonzept inkl. des Hau-
ses der Minderheiten als notwendig 
betrachtet werden soll. Die Minder-
heiten gemeinsam mit den politischen 
Entscheidungsträgern müssen den poli-
tischen Schwung für die Unterstützung 
und Förderung dieser Idee insbeson-
dere im nächsten Jahr zum Jubiläum 
der 60-jährigen Bonn-Kopenhagener 
Erklärung zu nutzen wissen.
 
PLAKATVERBOT
Angesichts des Umstandes, dass NPD-
Plakate gegen Sinti und Roma aktuell 
erneut in verschiedenen Bundeslän-
dern aufgehängt wurden, besteht 
juristischer und politischer Handlun-
gsbedarf. Der Minderheitenrat wie 

auch die anwesenden Mitglieder des 
Bundestages haben beim Gespräch 
ihre Solidarität und ihre Unterstützung 
bekundet.

BILANZ
„Wir sind sehr zufrieden mit dem 1. 
Gesprächskreis mit den Mitgliedern 
des Innenausschusses. Eine stete jähr-
liche Diskussion unserer Themen und 
ein Informationsaustausch im gemein-
samen Dialog mit den Abgeordneten 
sind uns enorm wichtig. Wir freuen 
uns über das Interesse und hoffen, 
dass die angesprochenen Forderun-
gen, Wünsche und Informationen 
in die Fraktionen wie auch weiteren 
Ausschüsse hinein- und weitergetragen 
werden“, so der Vorsitzende des Min-
derheitenrates David Statnik, Lausitzer 
Sorbe.

TREFFEN MIT CDU/CSU
Im Anschluss folgte die zweite Min-
derheitenratssitzung in diesem Jahr 
und ein Gespräch mit dem stellvertr. 
Fraktionsvorsitzenden der CDU Tho-
mas Strobl, MdB, und dem innen- und 
rechtspolitischen Sprecher der CSU-
Landesgruppe im i Bundestag Michael 
Frieser, MdB. Der Minderheitenrat hat 
sich zur Aufgabe gemacht, alle Frakti-
onsspitzen des Bundestages zum Ge-
spräch und Diskussion einzuladen, um 
über die Herausforderungen der jewei-
ligen Minderheiten wie auch über die 
Unterstützung der jeweiligen Fraktio-
nen des Bundestages hinsichtlich ihrer 
Minderheitenpolitik in Deutschland in 
der laufenden 18. Legislaturperiode zu 
erörtern.
Die beiden Vertreter des CDU/CSU 
sind den Minderheiten wohlgesinnt; 
nun sollen Gespräche mit den anderen 
drei Fraktionsvorsitzenden folgen.
http://www.minderheitensekretariat.
de/minderheitenrat/taetigkeit

jw
 

Ergiebige Konsultationen
1. Gesprächskreis des Innenausschusses des Bundestages in der 18. Wahlperiode mit Vertretern der autochthonen nationalen 
Minderheiten in Berlin. (Fotos: Minderheitensekretariat)

Der Minderheitenrat in Deutschland mit u.a. dem stellvertr. CDU-Fraktionsvorsitzenden Thomas Strobl, MdB (6.v.l.) und dem 
innen- und rechtspolitischen Sprecher der CSU-Landesgruppe im Bundestag Michael Frieser, MdB (3.v.l.) sowie dem FUEV-
Präsidenten Hans Heinrich Hansen (6.v.r.) und dem Vizepräsidenten Dieter Paul Küssner (2.v.r.).

[KONTAKT] Sild SSF-distrikt må 
desværre aflyse sankthansfesten i 

Kejtum lørdag den 21. juni.

Sankthansfest aflyst

[KONTAKT] I år rejser tv-kokken Anne 
Hjernøe og journalisten Anders Agger 
igen rundt for at præsentere tv-seere 
for nye kulinariske og kulturelle sider 
af de danskes liv og verden.
Det sker i programserien ’Anne og 

Anders på sporet af det tabte land’, 
og de besøger nogle tidligere danske 
landområder: De Vestindiske Øer, 
Sydslesvig, Sydsverige og Island.
DR2 fra 19. juli.

DR2 i Sydslesvig

[KONTAKT] Flensborg Bibliotek mel-
der om ændret åbningstid i morgen, 
fredag den 20. juni. Da deltager alle 
bibliotekets medarbejdere i en intern 

personaledag, hvor bl.a. formidling og 
udlånsstatistik er på dagsordenen.
Flensborg Bibliotek åbner derfor først 
kl. 14.

Ændret åbningstid

[KONTAKT] Lørdag den 21. juni fra 
kl. 10 holder Slesvig IFs petanque-af-
deling åbent hus på petanquebanerne 
ved hytten på SIF-pladsen Husum-

gade/ Husumer Str.
Bestyrelsen håber, at mange har lyst til 
at komme og prøve at spille petanque.

Åbent hus - petanque

[KONTAKT] SSFs årsmødeudvalg ved 
formand Gitte Hougaard-Werner 
indbyder bredt alle i årsmøderne 
involverede og interesserede fra alle 
organisationer og institutioner i Syd-
slesvig til årsmøde-evaluering tirsdag 
den 24. juni kl. 19 på Slesvighus i 
Slesvig.
Sammen kastes et tilbageblik på 
årsmødet 2014, og udvalgsmedlem 
Christiane Christiansen for tæller om 
årsmødet i Sønderbrarup.
Udvalget præsenterer på mødet også 

tanker og visioner om årsmøderne 
næste år, ligesom de tilstedeværen-
de opfordres til også at bidrage med 
tilskyndelser.
Der serveres håndmadder, hvorfor 
man bedes tilmelde sig senest i mor-
gen, fredag formiddag hos Katrin 
Koch på Dansk Generalsekretariat, 
tlf. 0461 14408-117, mail katrin@
syfo.de
Kan man ikke selv deltage, er man 
velkommen til at sende en stedfor-
træder.

Vær med til at evaluere

[KONTAKT] Am ersten Novemberwo-
chenende (1.-2. November) öffnen 
zahlreiche Flensburger Künstler und 
Kunsthandwerker erstmals gemeinsam 
ihre Atelier-Türen und geben  Einb-
licke in die Entstehungsprozesse ihrer 
Kunst.
Für Kunstinteressierte bieten die ersten 
Flensburger Ateliertage nicht nur die 
Gelegenheit, die Entstehung von Kunst 
und Kunsthandwerk unterschiedlicher 
Sparten zu entdecken und zu erleben, 
sondern auch mit den Künstlern ins 
Gespräch zu kommen.
Für interessierte Besucher werden 
ab Oktober ein Faltblatt und eine 
Internetseite mit Informationen über 

die Künstler, Adressen und Lageplan 
veröffentlicht.
Veranstalter sind die Künstlerin Christi-
ane Limper und die Kulturpädagogin 
Nicola Kochhafen in Zusammenarbeit 
mit dem Kulturbüro der Stadt.
Alle Künstler und Kunsthandwerker, 
die Einblicke in ihr Atelier geben 
wollen, können sich bis zum 14. Juli 
kostenlos über die Webadresse www.
ateliertage-flensburg.de anmelden.
Teilnahmevoraussetzungen sind: Ate-
lieradresse in Flensburg, Atelieröffnung 
an beiden Tagen zu den Kernzeiten 
11-17 Uhr, und Kunst(handwerk) als 
hauptberufliche Tätigkeit bzw. künst-
lerische Ausbildung.

Jetzt bewerben

Die veranstaltende 
Künstlerin Christiane 
Limper in ihrem Atelier. 
(Foto: privat)
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[KONTAKT] Am vergangenen Freitag 
setzten CDU und SSW ihren regel-
mäßig stattfindende Meinungsau-
stausch fort. Die Landesvorstände 
sprachen in Kiel über aktuelle landes-
politische Themen wie die anstehende 
Reform der Landesverfassung und die 
Infrastruktur des Landes.
„Wir als Christlich-Demokratische 
Union setzen uns für einen Gottesbe-
zug in unserer Landesverfassung ein. 
Das ist ausdrücklich keine Abgrenzung 
zu anderen Religionen“, sagte der 
CDU-Landesvorsitzende Reimer Böge.
Mit Blick auf die finanzielle Gleich-
stellung der Schulen der dänischen 
Minderheit sagte der CDU-Fraktions-
vorsitzende Johannes Callsen: ”Die 
CDU-Landtagsfraktion hat sich für die 
Gleichstellung der dänischen Schulen 
in der Landesverfassung ausgespro-
chen. Dies ist für die Union auch ein 
klares minderheitenpolitisches Signal.”
Der SSW strebt die Verankerung 
der finanziellen Gleichstellung der 
dänischen Schulen in der Landesver-
fassung seit Jahren an. Im Schleswig-
Holsteinischen Landtag war dies lange 
umstritten.
Dieses Ziel sei nun erstmals in greif-
bare Nähe gerückt, freute sich SSW-
Landtagsgruppenchef Lars Harms, der 
die Verfassungsreform federführend 
für den SSW mitverhandelt: „Schle-
swig-Holstein schreibt Minderheiten-
geschichte. Und ich bin beeindruckt, 
dass auch die CDU diesen für die 
dänische Minderheit unermesslich 
wichtigen Schritt mitgeht. Damit gilt 
die hierfür erforderliche Zweidrittel-
Mehrheit im Landtag erstmals als si-
cher“, sagte Harms.
Neben der finanziellen Gleichstellung 
des dänischen Schulwesens soll auch 
der Unterricht in den Sprachen Nie-
derdeutsch und Friesisch abgesichert 
und die Sprachen und Kulturen als 
eine wichtige Grundlage Schleswig-
Holsteins anerkannt werden.
“Damit findet auch unser Sprachen-
land Schleswig-Holstein, ein echtes 
Alleinstellungs-Merkmal in Deutsch-
land, auf das wir alle stolz sein kön-
nen, erstmals Berücksichtigung in der 
Landesverfassung, so Harms.
Ein weiteres Thema des gemeinsamen 
Treffens von CDU und SSW war die 
Infrastruktur des Landes, nicht zuletzt 
der Zustand der Rader Hochbrücke, 
und der dringende Bedarf, künftig 
mit gemeinsamer Stimme für wichtige 

Verkehrsprojekte zu werben.
Vertreter beider Parteien sprachen 
sich für eine zügige Planung eines 
Ersatzbaus für die Rader Hochbrücke 
aus. Die Kanalquerung dürfe nicht das 
Nadelöhr Deutschlands bleiben. Auch 
der Weiterbau der A20 mit der westli-
chen Elbquerung und der Ausbau der 
B5 habe höchste Priorität.
„Bis zum Baubeginn für das Ersatzbau-
werk der Rader Hochbrücke muss mit 
dem Ausbau der B 5 südlich von Hu-
sum eine Art Verkehrs-Bypass für den 
Landesteil Schleswig geschaffen wer-
den, damit der nördliche Landesteil 
nicht abgehängt wird“, so Johannes 
Callsen. Die Landesregierung müsse 
daher die Planung für den Abschnitt 
Tönning-Husum deutlich vorantrei-
ben.
„Die deutsch-dänische Verkehrskom-
mission muss wieder mit Leben gefüllt 
werden“, sagte Reimer Böge. Man sei 
sich mit den Vertretern des SSW einig, 
dass es unerlässlich sei, sich künftig 
besser mit den Partnern in Dänemark 
abzustimmen, um gemeinsam für 
grenzüberschreitende Verkehrsvorha-
ben in Berlin, Kopenhagen und Brüs-
sel werben zu können.
„Die Lage Schleswig-Holsteins als 
Brücke nach Nordeuropa und gren-
züberschreitende Vorhaben mit den 
dänischen Nachbarn eröffnen uns auf 
europäischer Ebene eine Vielzahl von 
Finanzierungsmöglichkeiten“, stellte 
Böge dar. Wichtig sei nun, die Pla-
nungen für die dringend benötigten 
Projekte schnell voranzutreiben und 
dabei auch mögliche Ausweichstreck-
en während der Bauzeit nicht aus den 
Augen zu verlieren.
Der SSW-Landesvorsitzende Flem-
ming Meyer betonte in diesem Zu-
sammenhang die Notwendigkeit einer 
Westküstenmagistrale zur Entlastung 
der A7/E45.
“In Süddänemark gibt es bereits Pläne 
für eine solche Westküstenautobahn, 
die allerdings von der dortigen Re-
gierung derzeit nicht mitgetragen wer-
den, weil es keine konkreten Planun-
gen für eine Fortführung südlich der 
deutsch-dänischen Grenze gibt. Wir 
müssen den grenzüberschreitenden 
Schulterschluss üben. Erst wenn das 
gesamte Grenzland hinter dem Bau 
einer solchen Strecke steht, werden 
auch Kopenhagen und Berlin mitspiel-
en”, sagte Meyer.

pd

Einigkeit bei
wichtigen Projekten

[KONTAKT] For andet år i træk afvik-
lede FDF Sydslesvig deres Gendarmsti-
hike langs Flensborg Fjord.
I år startede de, hvor de sluttede sidste 
år, nemlig ved Flensborg Roklubs hus 
på Broagerland. Fredag sent eftermid-
dag startede omkring 20 FDFere og 
deres leder i det bedst tænkelige vejr, 
fordi solen skinnede. Fredag aften an-
kom de til Spar Es-campingplads, hvor 
de havde reserveret en skøn plads, 
hvor teltene kunne slås op.
Nogle af de unge væbnere og seniorer 
nød det fine vejr så meget, at de sov i 
deres soveposer under åben himmel i 
stedet for i kredsens telte.

Fra teltene på Spar Es var der udsyn 
over til Sønderborg, som var lørdagens 
mål. Lørdag formiddag blev teltene 
pakket sammen, og det næste mål var 
Sønderborg – men ruten gik op over 
1864-centret, som også blev besøgt.
Efter besøget på Dybbøl Banke gik det 
ned ad bakke for deltagerne, fordi det 
næste sted var F-huset i Sønderborg. 
F-huset er FDF Sønderborgs kredshus.
Efter alle var ankommet, var nogle sta-
dig friske nok til lige at prøve farvandet 
ved Sønderborg. Andre blev hjemme i 
kredshuset for at lave mad.
Senere på aftenen var der rigtig lejr-
bålshygge rundt om bålstedet, mens 

der blev varmet marshmellows, som 
blev lagt mellem to kiks.
Søndag morgen ventede den sidste 
etape fra Sønderborg til Høruphav.
Søndag eftermiddag kom en hel masse 
”udgåede” FDFere tilbage, trætte, 
men som en FDF-leder sagde, vi er 
trætte men på den fede måde. Vi har 
alle haft en fed oplevelse.
Tak til Sydslesvigsk Selvhjælp, som 
har støttet arrangementet med bl.a. 
penge til billetter til 1864-centret om 
lørdagen.

StA

En weekend langs fjorden
FDFerne gæstede også Historiecentret Dybbøl Banke på weekendens Gengarmsti-hike. (Foto: privat)

[KONTAKT] I dette forår er der i begge 
ender af Hermannsgade i Bredsted 
kommet skilte op, der viser til Bred-
sted Danske Skole. 
Og ikke blot det. For selv om det hele 

ligger på en matrikel, gør skiltene det 
også klart, at her også er børnehave, 
dansk kirke, og at det er her, de dan-
ske foreninger i byen har hovedparten 
af deres aktiviteter. Mindretallet har 

selv måttet betale skiltene, men kom-
munen har dog indvilget i at sætte 
dem på dens skiltestandere.
 

Nu ved man, hvor Hermannsgade fører hen, uanset om man kommer til torvet eller til rundkørslen i Bredsteds nordende. 
(Foto: Peter Hansen)

Nu skilter Bredsted
også med sit mindretal

[KONTAKT] SSF-distrikt Engelsby og 
Engelsby Fritidshjem i Flensborg ind-
byder til sommerfest for alle fredag 
den 27. juni kl. 16.30.

Der er sørget for et bredt program til 
store som små, med bl.a. livemusik og 
sommerbadning.

SSF-DISTRIKT ENGELSBY

Sommerfest for alle
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[KONTAKT] Da Grænseforeningen 
og SSF - også på vegne af det danske 
mindretal i Sydslesvig - i år for tredje 
gang deltog i Danmarks politik-festival 
»Folkemødet« i Allinge på Bornholm 
12.-15. juni, var det med en række 
spændende tilbud til interesserede.
Ikke mindst opstart-mødet om ”en ny 
europæisk fortælling” blev et tilløbs-
stykke: Den Europæiske Union blev 
jo dannet for at sikre fred i Europa. 
Men har fredsprojektet genklang i de 
europæiske befolkninger i dag, eller er 
der brug for en ny fortælling om det, 
der binder os sammen som europæere 
i dag? Det diskuterede Mogens Lykke-

toft (S), formand for Folketinget, Hans 
Heinrich Hansen, FUEV-formanden, 
Eva Kjer Hansen (V), MF og formand 
for Folketingets Europaudvalg samt Ka-
ren Ellemann (V), formand Foreningen 
Norden.
Fra dansk politisk side var der gentag-
ne gange at høre, at FUEV bare skal se 
at komme i gang med underskriftsind-
samlingen, uanset EU-kommissionens 
afvisning og den verserende retssag 
ved den europæiske domstol, hvor af-
gørelsen tidligst ventes om et år.
Læs også lederen/ kommentaren på 
KONTAKTside 1.

Debatmødet med Slesvig-Holstens ju-
stuts-, kultur- og europaminister Anke 
Spoorendonk, formanden for Folketin-
gets Europaudvalg Eva Kjer Hansen MF 
(V), europaparlamentarikeren Christel 
Schaldemose og FUEV-formanden 
Hans Heinrich Hansen samt SSFs ge-
neralsekretær Jens A. Christiansen som 
ordstyrer havde EU og mindretallene 
som omdrejningspunkt. I august 2013 
afviste EU-kommissionen ”Minority 
SafePack”, et borgerinitiativ, der skulle 
sikre mindretalsrettigheder i Europa. 
Men det skal I ikke lade jer affærdige 
med, blev der sagt: Go on! (Fotos: Tine 
Andresen)

Også dialogen om det danske mindretal i Sydslesvig som Danmarks forpost i Europa og Danmark som mindretallets moder-
land samlede pænt lytterfremmøde. Formand for Grænseforeningen Mette Bock og formand for SSF Jon Hardon Hansen samt 
SSW-minister Anke Spoorendonk gengav deres indtryk af, hvad vi bygger vores forhold til hinanden på i dag. GFs generalse-
kretær Knud-Erik Therkelsen havde ingen problemer med at styre debatten i Mindretallenes telt i Allinge.

De danske sydslesvigere, der kun udgjorde en rimelig beskeden del af publikum, lyttede intenst til de mange interessante ind-
læg fra de skiftende paneler.

Debatten om det grænseoverskridende samarbejde med SSF-formand Jon Hardon 
Hansen, medlem af Sydslesvigudvalget Martin Henriksen MF (DF) og formand for 
Grænseforeningen Mette Bock samt chefredaktør Jørgen Møllekær, Flensborg Avis, 
gik en del på, at det samarbejde tidligere er blevet set som en trussel mod national 
selvbestemmelse og mod mindretallenes eksistens. Den fysiske grænse definerer 
både nationalstatens udstrækning og suverænitet og giver de nationale mindretal 
deres eksistensgrundlag og selvbevidsthed som dem, der bor på den forkerte side 
af grænsen. Når grænserne nu falder, er der så stadig en forkert eller rigtig side, er 
der så stadig en nationalitet men intet mindretal? Også mindretals sprogbrug kom 
panelet ind på.

Hvordan går Norden og Europa i spænd? Har det lille Norden en chance i forhold 
til det store Europa? Har Europa en chance i Norden? Kan vi finde en form for 
fodslaw sammen med et stadigt større Europa? Det diskuterede Bertel Haarder 
MF, tidl. undervisningsminister, og Svend Kohrt, formand for Nordisk Informati-
onskontor i Flensborg, med hinanden og publikum - her med SSFs FU-medlem 
Kirsten Futtrup t.v. I baggrunden følges slagets gang af bl.a. SSF-formand Jon Har-
don Hansen.

Go on!



KIRKESIDEN
Jacob Ørsted, Henriette Gosvig Knudsen & Ruben Fønsbo

DANSK KIRKE I SYDSLESVIG — VI GØR FOLKEKIRKEN LIDT STØRRE
www.dks-folkekirken.dk

Brorson – en slesvigsk salmedigter 
Mange kender salmerne - kun få kender manden bag de smukke ord

Et godt spørgsmål

Via oRGelspillet bindeR jeg mig 
til at komme i kirken de fleste sønda-
ge i måneden - var jeg ikke bundet 
til orgelbænken ville jeg nok have en 
tendens til i højere grad at lade ma-
geligheden råde og lade forhold som 
vejr eller lørdags-sengetider få større 
indflydelse på valg af kirkegang.

så det er godt at være bundet - for 
udover at jeg har et lidenskabeligt 
forhold til kirkemusikken, anser jeg 
kirkegangen for absolut at være en 
gyldig time (modsat en hel del andre 
ting der optager mig i løbet af ugen 
og som egentlig er mere eller mindre 
ligegyldige). I kirken får jeg i fælles-
skab med andre mennesker bekendt 
min kristne tro, udtrykt tak, håb, 
glæde, sorg m.m.

Trods pladsen på orgelbænken 
under gudstjenesten føler jeg mig 
samtidig også som almindeligt me-
nigt medlem og har (så vidt det ikke 
forstyrrer min koncentration om-
kring musikken) ørerne ude under 
tekstlæsning og prædiken og funde-
rer ofte over indholdet.

ofte hører jeg folk i min omgangs-
kreds argumentere, at de fravælger 
kirken, fordi den historisk set har 
ført til mange krige og dermed selv 
begået meget ondskab. Jeg kan egent-
lig ikke modsige dette, men tilføje at 
kirken er en menneskeskabt institu-
tion, og dermed også fejlbar. 

Mit (mod)argument til fordel for 
kirken er at den peger i retning af den 
Gud, jeg tror på, og sætter rammerne 
om det kristne fællesskab med an-
dre mennesker. For kristendommen 
er ikke nogen enkeltmandsfromhed 
- det er først og fremmest et fælles-
skab.

Ture Pejtersen

Hjemmesiden www.denyndigsterose.dk giver 
bl.a. et overblik over Brorsons liv og digtning

røster fra præster, der mente at Biblen var for 
svær at forstå for menigmand. skulle den bli-
ve folkeeje, måtte det være i udvalgte tekster 
og med ledsagende forklaringer, så fårene 
ikke løb vild. Desuden var der bekymring 
for om bibelselskabet skulle blive en konkur-
rent til det Kongelige Vajsenhus, som havde - 
og stadig har - bibelprivilegiet og salmebogs-
privilegiet, hvilket giver eneret til udgivelse 
af bibler og salmebøger.

i en skrivelse til Frederik Vi, hvori man 
bad om hans beskyttelse af Bibelselskabet, 
forpligtede man sig på kun at bruge den 
autoriserede bibeloversættelse, samt kun at 

”Den GrunDsTen, vi lægge, vil, det haabe 
vi! Med Tiden bære en skøn Bygning”

Sådan sagde biskop over Sjællands Stift, 
Friederich Münter, søndag den 22. maj 1814, 
da Det Danske Bibelselskab blev oprettet. 
Forud for dette var gået 10 år, hvor en idea-
listisk skotte - ebenezer Henderson – havde 
forsøgt at oprette et bibelselskab efter britisk 
forbillede, hvor man i 1804 stiftede et bi-
belselskab på baggrund af en lille pige, der 
ikke kunne købe en bibel, fordi de var helt 
umulige at få fat i. Underligt nok var biblen 
nemlig ikke hvermandseje for 200 år siden – 
den var forbeholdt de lærde, og på det stif-
tende møde den 22 maj 1814 var der kritiske 

førelse. Det kom til at præge Brorson, der 
havde holdt en pause i studierne og arbejdet 
som huslærer hos sin morbror, der var amts-
forvalter i Løgumkloster. 1721 fik han til-
budt præstestillingen i Randerup og gjorde 
derfor sin teologiske eksamen færdig. Året 
efter giftede han sig med en af sine elever, 
kusinen Cathrine. 

pietismen var også nået til tønder, hvor 
provst J.H. Schrader i 1731 udgav en tysk-
sproget salmebog med mange nye salmer 
skrevet i pietismens inderlige sprogtone. 
Han fik ansat Brorson som ”dansk og tredje 
præst”, fordi de dansktalende tjenestefolk i 
den ellers tysktalende by skulle have mu-
lighed for at høre en prædiken på dansk. 
Hvis man ikke forstod den, hindrede det 
måske en personlig omvendelse. Salmerne, 
der blev sunget ved de danske gudstjene-
ster, var tyske, så i årene 1732 – 37 udgav 
brorson en række salmehefter med salmer 
på dansk, både egne og oversættelser. 1739 
blev de samlet i bogen ”Troens rare kleno-
die”. Året efter blev Brorson biskop i Ribe. 
Han kørte rundt i sit store stift, der rakte 
fra limfjorden til För og amrum, dvs. også 
i sogne med tysk kirkesprog, og visiterede, 
dvs. han hørte præsterne prædike og lærer-
ne overhøre børnene i katekismus; skolerne 
var dengang under kirkeligt tilsyn. Over-
alt blev det, han hørte, bedømt på, om folk 
i sognet var blevet vakt, dvs. om de havde 
opnået en personlig tro.    

brorson var selv ikke fri for anfægtelser 
og sorger og længtes i sine sidste år efter 
livet hos Gud. Han døde den 3. juni 1764. 
efter hans død udgav hans sønner en sam-
ling salmer og sange under navnet ”Svane-
Sang”, heri står bl.a ”Den store, hvide flok” 
om saligheden i himmelen.

ea Dal

jende sandsynligt, at Brorson var tosproget 
fra barnsben i det sprogligt blandede om-
råde. Både Hans Adolph og hans brødre Ni-
colai og broder læste teologi i København. 
De havde tilnavnet ”Det rare ( = sjældne) 
trekløver fra Randerup” på grund af deres 
begavelse og fælles uddannelse. broder blev 
1737 biskop i Ålborg, Nicolai afslog tilbud-
det om en bispestol og blev præst ved Nico-
laj kirke i København.  

Der var teologisk røre på brødrenes 
hjemegn i 1720erne; nogle af præsterne i 
Vestslesvig havde studeret i Halle og havde 
der stiftet bekendtskab med pietismen, en 
ny vækkelsesbevægelse, der lagde afgø-
rende vægt på det enkelte menneskes om-
vendelse til en personlig tro og en from livs-

250-ÅRet FoR salMediGteRen Hans 
Adolph Brorson har ikke vakt national op-
mærksomhed. I Tønder provsti, hvor Brorson 
levede det meste af sit liv, er der dog lagt op 
til en del arrangementer; på internettet un-
der www.denyndigsterose.dk kan man finde 
en kalender over dem. Denne adresse henty-
der til en af brorsons første og mest elskede 
julesalmer, ”Den yndigste rose er fundet”. 
Den kunne også have heddet ”Op, al den 
ting, som Gud har gjort”, for den salme om 
Guds skaberværk kender vel de allerfleste. 

Vi kender salmerne, men ved måske ikke 
så meget om digteren bag dem. Hans far 
var præst i Randerup nord for Tønder i  en 
dansksproget menighed. Hans mor kom fra 
en tysksproget familie. Det er altså overve-

200 år and still going very strong!

Hvorfor gå
i kirke ?

købe bibler af Vajsenhuset. Frederik Vi gav 
hurtigt sit tilsagn om ”vor allerhøieste Be-
skyttelse” og arbejdet kunne gå i gang.

bibelselskabets mål og vision er som sagt 
at sørge for at biblen er frit tilgængelig for 
den almene borger, både gennem udgivelse 
af bibler og bibelsk materiale og gennem 
undervisning. Går man ind på Bibelselska-
bets hjemmeside, åbenbarer et væld af mu-
ligheder sig. Vil du læse biblen fra ende til 
anden? Hvad er søndagens prædikentekst?  
Hvad var det  nu med ham noah? Man kan 
læse om det hele og købe forskellige bibler og 
bøger på hjemmesiden, hvis det er det, man 
står og mangler.

bibelselskabet er en stor ressource, både 
i dansk kirkeliv og internationalt, hvor man 
samarbejder med de Forenede bibelselska-
ber, når der skal bringes hjælp og trøst til 
verdens brændpunkter. I år er 200 års-dagen 
for bibelselskabets virke i danmark. Her fra 
Sydslesvig siger vi tillykke og tak for hjæl-
pen!

Henriette G. Knudsen

Frederik vi’s underskrift på hans tilsagn om ”vor allerhøieste Beskyttelse”
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begået meget ondskab. Jeg kan egent-
lig ikke modsige dette, men tilføje at 
kirken er en menneskeskabt institu-
tion, og dermed også fejlbar. 
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Ture Pejtersen
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Sang”, heri står bl.a ”Den store, hvide flok” 
om saligheden i himmelen.

ea Dal
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