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Filmfest
[KONTAKT] Friisk Foriing inviterer til mindretals-
filmfestival fra i dag.
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Blærerøve
[KONTAKT] Dansk teater på Husumhus om blære-
røve og deres indre jeg.
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folkBaltica
[KONTAKT] Folkfestivalen fortsætter - nu med mere 
professionelt bagland.
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Ny præst
[KONTAKT] Pastor Bo Nicolaisen, Slesvig, er blevet 
indsat i sit embede og varmt modtaget. (Foto: Bernd 
Bossemeier)

[KONTAKT] Vindernumre fra julebasar-tombolaen i Læk:
Grøn 319, 360, 396, 616, 634, 658, 717, 848, 897.
Gul 129, 182, 233, 288, 302, 303, 435, 496, 632, 768, 910, 929.
Gevinster afhentes hos Ralf Hansen, Ulmenweg 11, Læk.
Tlf. 04662/1327 eller 01724567015.

Fra sidste års frokost med Folketingets præsidium, MFere, embedsværk og danske sydslesvigere på Christiansborg.

Mærkedage på ”Borgen”
[KONTAKT] Der venter de sydsle-
svigske deltagere i dette års ”folke-
tingstur” 20.-21. november en række 
spændende, ja, faktisk historiske 
programpunkter.
Foreslået af SSF, der sammen med 
Grænseforeningen står for det dan-
ske mindretals ”almindelige” årlige 
folketingsture, finder store dele af 
programmet i dag og i morgen i an-
ledning af 150 året for Dybbøl 1864 
sted sammen med en delegation fra 
Bund Deutscher Nordschleswiger.
Begge mindretal modtages for første 
gang overhovedet af såvel regeringen 

som Folketingets præsidium - se le-
deren andetsteds her på siden.
Talere ved frokosten med præsidiet 
bliver ud over Folketingets formand 
Mogens Lykketoft landdagspræsident 
Klaus Schlie, SSFs og BDNs formænd 
Jon Hardon Hansen hhv. Hinrich 
Jürgensen og Grænseforeningens for-
mand Mette Bock.
Begge mindretal er med, når 
1864-vandreudstillingen åbnes om 
eftermiddagen, bl.a. med tale ved 
overinspektør dr. phil. Carsten Pors-
krog Rasmussen, Sønderborg slot.
Også samværet med Sønderjydske 

Allgemeine - en sammenslutning 
af (også forhenværende) politikere, 
embedsmænd og journalister med 
tilknytning til Sønderjylland - og TV-
kendingen Søren Ryge Petersen, der 
har en fortid i sydslesvigske Agtrup, i 
Snapstinget på ”Borgen” er fælles.
Morgendagens program åbnes med 
en paneldebat på Christiansborg - 
også omtalt i lederen her på siden 
- og afrundes med en fælles spisning 
på Frederiksberg, indbudt af Grænse-
foreningen, og en kulturel oplevelse 
med et musikalsk juleshow på Frede-
riksbergscenen.

Historisk dag
[KONTAKT] Man skal vare sig for 
at benævne dage som historiske. 
Der går nemt inflation i dem.
Men når to mindretals-dele-
gationer, en fra det danske 
mindretal og en fra det tyske 
mindretal som led i markeringen 
af 150-året for Dybbøl 1864 
sammen ønskes modtaget af den 
danske regering og Folketingets 
præsidium på en og samme 
dag, nemlig i dag, torsdag, så er 
begivenheden intet mindre end 
historisk.
Det er programsat, at Folke-
tingets præsidium tager imod 
begge mindretals-delegationer, 
Grænseforeningen og en række 
indbudte gæster, bl.a. land-
dagspræsident Klaus Schlie og 
mindretalskommitteret Renate 
Schnack og byder på frokost i 
den nye restaurant i Tårnet.
At de tyske nordslesvigere er 
med på denne utraditionelle 
”folketingstur”, der på mere 
traditionel vis er en årligt tilba-
gevendende begivenhed for det 
danske mindretal og Grænse-
foreningen, sker på anbefaling 
fra SSF.
Begge sammenkomster er min-
dretalspolitisk historiske. Noget 
lignende er aldrig sket før. 
Men dagens program er dermed 
ikke udtømt:
Efter frokosten åbnes den van-

dreudstilling, som præsidiet hav-
de bedt Museet på Sønderborg 
slot at lave, og som har været 
vist i bl.a. Kiel, Berlin, Aabenraa, 
Flensborg og Bruxelles: ”Fjend-
skab og forsoning - det dansk-
tyske grænseland fra 1864 til 
2014”.
Og et fjerde højdepunkt på 
denne folketingstur bliver et 
parlamentarisk møde i morgen, 
fredag, med emnet ”Det dansk-
tyske grænseland - en inspiration 
for Europa”, et samarbejdspro-
jekt med de to mindretal, Græn-
seforeningen og Det Udenrigs-
politiske Selskab.
Et panel af karat bestående af 
Folketingets næstformand Bertel 
Haarder, Europa-udvalgsfor-
mand Eva Kjer Hansen, general-
konsul Henrik Becker-Christen-
sen, professor Uffe Østergaard 
og FUEV-vicepræsident Dieter 
Paul Küssner giver deres bud på 
emnet overfor en allerede nu 
stor skare af tilmeldte lyttere, 
styret af Michael Ehrenreich, di-
rektør i Udenrigspolitisk Selskab.
Såvel i dag som i morgen, kan 
man ubeskedent konstatere, er 
det grænselandet, der sætter 
den officielle dagsorden på Chri-
stiansborg.
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Ein Thema für alle
[KONTAKT] Der Minderheitenrat der 
vier autochthonen Minderheiten in 
Deutschland und der Beauftragte der 
Bundesregierung für Aussiedlerfragen 
und nationale Minderheiten, Hartmut 
Koschyk MdB veranstalten eine Konfe-
renz ”Chartasprachen in Deutschland 
- ein Thema für alle” am Mittwoch, 
den 26. November ab 14.30 Uhr in 
den Räumen der Deutschen Parla-
mentarischen Gesellschaft, Friedrich-
Ebert-Platz 2 in Berlin.
Die Veranstaltung steht unter der 
Schirmherrschaft von Bundestagspräsi-
dent Prof. Dr. Norbert Lammert MdB.
Interessierte werden gebeten, ihre 
Teilnahme beim Minderheitensekre-
tariat i Berlin, Tel. 030 1868 1458 70 
bzw. info@minderheitensekretariat.de 
anzumelden.
Aus dem Programm:
Begrüßung durch Hartmut Koschyk 
MdB, Beauftragter der Bundesregie-
rung, und David Statnik Vorsitzender 
des Minderheitenrates.
Impulsreferat von Dr. Andrea Willi, 
Mitglied des Expertenkomitees der Eu-
ropäischen Charta für Regional- oder 
Minderheitensprachen, Vertreterin 
Liechtensteins: „Charta-Sprachen in 
Europa - Erwartungen und Perspekti-
ven. Wo steht Deutschland?“ 
In der anschliessenden Diskussion um 
das Thema ”Charta-Sprachen in Euro-
pa – Wie fit ist Deutschland?” werden 

Perspektiven aufgezeigt - und zwar 
von:
Wolfgang Bosbach MdB, Vorsitzender 
des Innenausschusses des Bundesta-
ges,
Martin Gorholt, Staatssekretär und 
Sorbenbeauftragter in Brandenburg,
Renate Schnack, Beauftragte des Mi-
nisterpräsidenten Schleswig-Holsteins 
in Angelegenheiten nationaler Minder-
heiten und Volksgruppen, Grenzland-
arbeit und Niederdeutsch,
Thorsten Afflerbach, Leiter des Sekre-
tariats der Europäischen Charta der 
Regional- oder Minderheitensprachen, 
Europarat, Straßburg,
Jens A. Christiansen, Generalsekretär 
des Sydslesvigsk Forening, Vertreter 
des Minderheitenrates,
Reinhold Lagrene, Leiter des Referats 
Bildung im Dokumentations- und Kul-
turzentrum Deutscher Sinti und Roma, 
sowie 
Reinhard Goltz, Vertreter der nieder-
deutschen Sprachgruppe.
Nach der Pause um 16.15 Uhr stellen 
sich die Minderheiten beim Markt der 
Möglichkeiten vor.
Um 17 Uhr spricht Dr. Norbert Lam-
mert MdB, Präsident des Bundestages, 
ein Grusswort zum Thema ”Charta-
Sprachen in Deutschland - unsere 
gemeinsame Verantwortung”.
Anschließend folgt ein Gespräch mit 
Torsten Albig, Ministerpräsident von 

Schleswig-Holstein, und Stanislaw Til-
lich, Ministerpräsident von Sachsen.
Die Konferenz endet mit der Unter-
zeichnung einer grundlegenden spra-
chenpolitischen Erklärung und einem 
Empfang ab 18 Uhr.



21.
litteraturfest.nu: Børnebio + spisning på Flensborg Bibliotek kl. 16
SSF Rendsborg/Bydelsdorf: Lotto i Ejderhuset kl. 19.30
Flensborg SSF Nord: Bingo i Tønnsenhuset kl. 19.30
Ældreklubben Flensborg-Duborg: Bingo + kaffe/kage i Toosbüygade 7 kl. 14.30
Læk ældreklub: Spisning i klubhuset kl. 17
SSF Holtenå: Juleklip i forsamlingshuset kl. 15
Slesvig SSF Frederiksberg: Til Krusmølle fra Mansteinstr. 9 kl. 13.30

22.
litteraturfest.nu: Festivalfinale med Hanne-Vibeke Holst, Linn Ullmann, Erland Loe og Natasa Drag-
nic samt ”Nordens Tone” på Flensborg Bibliotek kl. 14
SSF Sild: Julebasar i List Forsamlingshus 22. + 23. kl. 13-17
SSF Skt. Peter-Ording: Juleklip i Klitskolen kl. 15
SSF Holtenå: Yoga for alle i forsamlingshuset kl. 10.30
SSF Hohn Herred: Julehygge for alle på Vestermølle Skole kl. 11-16
SSF Hytten/Okslev: Julebasar på Askfelt Skole kl. 10-17
SSF Moldened: Basar i forsamlingshuset kl. 11-17
SSF Sønderbrarup: Loppemarked og basar på skolen kl. 11-16

23.
Sønderjyllands Symfoniorkester og bl.a. Flensburger Bachchor: Koncert i Tyske Hus, Flensborg kl. 
17
Flensborg SSF Engelsby: Adventsdeko i M. Gudme-Hjemmet kl. 14-17.30
SSF Treja/Hollingsted: Julemarked på skolen kl. 10-17

24. 
Flensborg SSF Nord: Diabetikerklub i menighedshuset kl. 14
Harreslev Ældreklub: Julestue på skolen kl. 14.30
De danske foreninger i Jaruplund, Veding og Sankelmark: Hygge på skolen kl. 19.30
SSF Hatsted: Børn og juledeko i forsamlingshuset kl. 15. Bogbus og kaffe kl. 16.00-16.45

25.
SSF: Hovedstyrelsesmøde på Risum Skole kl. 19
Flensborg SSF Nord: Morgenmad med sejlklubben i Tønnsenhuset kl. 9
SSF Lyksborg: Julepynt på skolen kl. 15.30
Lyksborg Kvindeforening: Advent på skolen kl. 15.30
Skovlund ældreklub: Jul i forsamlingshuset kl. 15
Store Vi Kvindeforening: Juledeko på skolen kl. 19.30
SSF Sild: Håndarbejde i List forsamlingshus kl. 18.30-20
SSF Bøglund: Hobby i forsamlingshuset kl. 19
SSF Dannevirke: Gløggaften med duoen ”Moin-Mojn” i Dannevirkegården kl. 19.30
Skovby Seniorklub: Juledeko i Hærvejshuset kl. 14.30

26.
Aktivitetshuset Flensborg: Julehygge kl. 15-18
SSF: Nørregaards Teater - ”En blærerøvshistorie” på Husumhus kl. 20
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
Valsbøl og omegns Folkedansere: Julefrokost i Skovlund Forsamlingshus kl. 19
De danske foreninger i Agtrup: Adventsdeko i forsamlingshuset kl. 19.30
SSF Bøglund: Samvær med Musikschule Flensborg i forsamlingshuset kl. 14.30
SSF Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
Slesvig Seniorklub: Spil på Slesvighus kl. 14

27.
Flensborg SSF Nord: Hygge med Renate i Spætteklubben kl. 14.30
Harreslev Kvindeforening: Julehygge + bingo på skolen kl. 19.30
SSF Kobbermølle: Juledeko på skolen kl. 19.,30
SSF Store Solt: Kaffe, kage og snak + bogbus, forsamlingshuset kl. 15
Aktive Kvinder Nibøl: Til Husum fra skolen kl. 13.30 
SSF Damholm: Hobby i forsamlingshuset kl. 15
Slesvig SSF Frederiksberg: Bastelaften + glögg og æbleskiver i Mansteinstr. 9 kl. 19

  Ugen 
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rAVnkÆr

eUroPeAn mInorITY FILm FeSTIVAL

TeATer I HUSUm

TØnnIng

SSF 25. noVemBer

Fuldt hus
[KONTAKT] Forleden tirsdag var alle 
stole optaget, og der skulle endda 
hentes flere, da de danske i Tønning 
mødtes i Uffes Kaffebar på skolen.
Grunden til, at folk myldrede ind, var, 
at Tønning Danske Børnehave kom 
med 17 børn for at synge og danse. 
Deres repertoire var f.eks.: Hej god-

dag, Synge det kan vi alle, Lad vær 
med at drille og Tossesangen.
En dejlig eftermiddag med en masse 
hyggesnak bagefter.
Næste cafédag er i december med 
Dolas dukketeater.
 Kerstin Pauls

Fuldt hus med børneunderholdning til Uffes Kaffebar i Tønning. (Foto: Werner 
Schlickert)

Åben hovedstyrelse
[KONTAKT] På SSFs åbne hovedsty-
relsesmøde tirsdag, 25. november 
kl. 19 på Risum Dansk-Frisiske Skole 
aflægger formand Jon Hardon Hansen 
beretning og beretter udvalgene om 

nyt fra deres arbejdsområde. SdUs 
regionsmodel præsenteres, og amts-
konsulenternes indberetninger drøftes. 
Sidste dagsordenspunkt er ”lukket 
møde”.

Mødes i nymalet forsamlingshus
[KONTAKT] Udført af frivillig arbejds-
kraft fremstår Ravnkær Forsamlings-
hus, Landsbygade/ Dorfstrasse 9 i 
Ravnkær/ Rabenkirchen nu nymalet og 
tager imod SSFs medlemmer og gæ-
ster, når de kommer til møder dér.
De første nyder godt af det pyntelige 
forsamlingshus, når distriktet kalder til 

julebasar søndag den 30. november 
kl. 11-17.
Der tilbydes bl.a. nisser, juletræspynt, 
puder, hæklede og strikkede huer, 
strømper, tørklæder, ugler, tasker, træ-
figurer, aureliostjerner, flettede hjerter, 
frøbelstjerner - og der er salg af kaffe 
og kager.

Onsdag den 3. december kl. 15 kalder 
SSF-distriktet på de håndarbejds-inte-
resserede, idet Katharina Kuhl demon-
strerer, hvordan man spinder uld med 
en spinderok - og der bliver også kaffe 
og småkager.

Det med egne kræfter nymalede Ravnkær Forsamlingshus. (Foto: Preben Vognsen)

20.-22. November in Husum
[KONTAKT] Ab heute, 20. November, 
bis 22. November findet im Husumer 
Kino Center die fünfte Ausgabe des 
European Minority Filmfestivals statt. 
Unter dem Motto ”Große Filme 
kleiner Völker” zeigt der friesische 
Verband Friisk Foriining (www.fri-
iske.de) zusammen mit dem Kino 
Spielfilme, gedreht in den Spra-
chen von europäischen Völkern, 
die sich nicht auf ein kulturelles 
Mutterland beziehen können.
Waren zuletzt Filme auf Westfrie-
sisch, Romanes, Rätoromanisch 
und Südjütisch oder sogar Samisch 
und Nenzisch zu sehen, so sind 
in diesem Jahr Walisisch, Aro-
munisch, Baskisch, Sorbisch und 
Gälisch die Originalsprachen der 
Filme, jeweils natürlich mit engli-
schen oder deutschen Untertiteln 
versehen.
Zur Eröffnung des Festivals am 
heutigen Donnerstag um 18 Uhr 
wird ein Fotofilm außer Konkur-
renz gezeigt, den die junge Künst-
lerin Wiebke Mörig produziert 
hat: „Sölring - Gesichter des Sylter 
Urdialekts“.
Bei allen Filmen gibt es vor und 
nach den Vorführungen Gelegen-
heit, Fragen an Darsteller, Produ-
zenten oder Regisseure zu stellen.

Eine international besetzte Jury ent-
scheidet am Ende, wer den European 
Minority Film Award 2014 erhält. Es 
wird außerdem ein Publikumspreis 

ermittelt. Für die Gestaltung der Preise 
war wieder in bewährter Weise der 
Almdorfer Künstler Arne Prohn zustän-
dig. 

Das Festival schließt ab mit einer 
großen Gala im Husumhus, Neu-
stadt 95, bei der die Verleihung 
des Filmpreises im Mittelpunkt 
steht. Die Abschlussgala mit einem 
bunten Mix aus Filmausschnitten, 
Zauberei und Livemusik steht allen 
Interessierten offen, und der Ein-
tritt ist frei. Auftreten werden der 
dänische Zauberkünstler Henning 
Nielsen, die junge Sängerin Elke 
Boysen aus Risum-Lindholm und 
ein Saxophon-Quartett der Kreis-
musikschule.
Das European Minority Film Fes-
tival 2014 ist das einzige Festival 
dieser Art in Europa. Das Projekt 
wird u.a. unterstützt durch die 
Beauftragte der Bundesregierung 
für Kultur und Medien und durch 
Sydslesvigsk Forening.
Informationen und Trailer zu den 
Filmen: minority-film.eu

En blærerøvshistorie
[KONTAKT] Onsdag den 26. novem-
ber kl. 20 danner Husumhus rammen 
om Nørregaaards Teaters forestilling 
”En blærerøvshistorie” med en række 
genkendelige situationer, der udvikler 
sig både dramatisk, grinagtigt, foruroli-
gende og tankevækkende. Fire super-
egoer kæmper om opmærksomheden 
og retten til førertrøjen.
Men kan selv den største og mest selv-
fede blærerøv opretholde sin status, 
når uoverensstemmelserne mellem 
ord og handling bliver synlige for om-
givelserne? Hvad og hvem gemmer sig 

bag masken? 
Der sættes fokus på et udbredt fæno-
men i tiden: Blærerøven i os alle.
Manuskriptet af Lars Dammark og An-
ders Valentinus Dam blev til i samar-
bejde med holdet. Instruktør er Hans 
Rønne. De medvirkende er Klaus 
Andersen, Heine Ankerdal, Lars Dam-
mark og Anders Valentinus Dam. 
www.nrt.dk

De fire medvirkende. (Foto: Teatret)



FOLKBALTICA

EJDERSTEDKORET & FREDERIKSSTAD-ORKESTRET

FLENSBORG/ MEDELBY
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FLENSBORG AMT

SKUMRINGSTIME MED VOKSEVÆRK

AKTIVITETSHUSET

STORT FORMAT

[KONTAKT] Den 13. december tager 
SSF Flensborg amt til København på 
juletur. Der er enkelte pladser tilbage, 
så vil man med, må man henvende 
sig til Dansk Sekretariat for Flensborg 
amt på 0461 14408 155 eller flamt@
syfo.de.
Afgang kl. 7 fra Exe i Flensborg, syv ti-

mers ophold i København, tilbage ved 
midnat. 
Medlemspris inkl. let morgenmad 30 
euro (med Tivoli 42 euro), 0-18-årige 
20 euro (med Tivoli: 8-18-årige 30 
euro, 0-8-årige 20 euro). Ikke-med-
lemmer 37 euro, med Tivoli 49 euro.

Plads på juletur

[KONTAKT] Torsdagskoret afholder 
sin årlige adventskoncert lørdag den 
29. november kl. 16 i Ansgar Kirke i 
Flensborg Nord og dagen efter, søndag 
den 30. november i Medelby Kirke, 
ligeledes kl. 16.
Korets nye korleder Stefan Graw har 
sammensat et program med stem-
ningsfulde julesange på dansk og 
engelsk.

Koncerten er afslutningen på korets 
efterårssæson. Derefter holder koret 
juleferie. Forårssæsonen starter midt i 
vinterens mørke den 15. januar kl.19 i 
Gustav Johannsen-Skolens festsal.
Nye sangere er altid velkomne til at 
dukke op til koraftenen.

Birte Kohrt,
formand

Advent med Torsdagskoret

[KONTAKT] Det er en hæderkronet 
tradition, at Matthias Janz sammen 
med Flensburger Bach-Chor og Sym-
phonischer Chor Hamburg gæster 
Sønderjyllands Symfoniorkester. Den-
ne gang er det med noget af den stør-
ste og smukkeste musik, som Brahms 
og Bruckner kan byde på.
Den ene af tre koncerter finder sted 
søndag den 23. november kl. 17 i 
Tyske Hus/ Deutsches Haus i Flens-
borg. De to andre i Alsion Sønderborg 

(21.11. 20.00) og i Laeiszhalle Ham-
borg (22.11. 15.30).
Brahms’ Schicksalslied er sammen 
med Altrhapsodien blandt Brahms’ 
mest kendte og elskede vokalværker. 
Bruckners 3. messe er den største og 
mest udtryksfulde af Bruckners messer.
Sangerkorpset består af Johanna Win-
kel (sopran), Wiebke Lehmkuhl (alt), 
Markus Schäfer (tenor) og Yorck Felix 
Speer (bas).a

Kor og orkester og Janz

[KONTAKT] Onsdag den 26. no-
vember kl. 15-18 kan man nyde 
Aktivitetshusets traditionelle julehygge-
eftermiddag og sammen med andre 
brugere lave juledekorationer, nyde 
æbleskiver og gløgg - og synge. Tilmel-
ding påkrævet, børn velkomne, pris: 
5 euro.

PUDE-SYKURSUS
Lørdag den 6. december kl. 9-17 og 
søndag den 7. december kl. 9-15 med 
Anne Heiberg som underviser tilbyder 
Akti et pudesynings-kursus for tilmeld-
te for 45 euro.
Tilbehør og symaskine medbringes.

Julehygge og pudesyning

[KONTAKT] Biblioteket i Flensborg og 
Foreningen Norden i Sydslesvig havde 
mandag den 10. november inviteret 
til en u-hyggelig aften med læsning 
af Stefan Spjuts roman ”Stallo/Troll”. 
Skumringstimen afholdtes i år for 18. 
gang i Sydslesvig og er led i læsninger 
i hele Norden. Her læses samme tekst 
på samme tidspunkt i over 2000 bib-
lioteker fra Grønland til Finland.
Det er det største antal deltagende 
biblioteker nogensinde.
Jørgen Mulvad læste med stor ind-
levelse de uhyggelige tekster, som 
omhandlede troldenes farlige færden 
i Nordsverige. Han leverede en ægte 
cliffhanger, stoppede hvor det var 

mest spændende, og trådte pludselig 
frem som bogens onde trold iklædt 
troldehale og -fødder.
Forinden kunne deltagerne tage for sig 
af retterne, idet der var hentet svensk 
økologisk elgkød, øl og snaps til Flens-
borg. Menuen stod på elgfarsbrød, 
kartoffel-fennikelgratin med rødbeder.
Der var stor enighed om, at kokken, 
slagtermester Frank Mathiesen fra 
Husby, tidligere elev fra Jørgensby-
Skolen, havde gjort sit arbejde særde-
les godt. 
Aftenen afsluttedes med nordiske 
guitartoner, fremragende serveret af 
Jørgen Søby Andersen.

Svend Kohrt

Nordiske guitarto-
ner, fremragende 
serveret af Jørgen 
Søby Andersen.

Jørgen Mulvad læste 
med stor indlevelse 
de uhyggelige tek-
ster. (Fotos: privat)

Stort fremmøde

[KONTAKT] Med grundlæggelsen af 
foreningen folkBaltica e.V. (einge-
tragener Verein) som afløser for den 
hedengangne folkBaltica GmbH (kapi-
talselskab) torsdag den 13. november 
i Flensborg og optagelsens i forenings-
registret i Flensborg mandag den 17. 
november samt ved at sikre sig den 
nødvendige kapital fra medlemmernes 

side er folkBaltica-festivalen 2015 red-
det.
Den får temaet ”Nordsø-Østersø”.
Vinterkoncerterne finder ikke sted i 
2015, men klapstolkoncerterne i ja-
nuar/februar gennemføres - ved siden 
af den regulære festival senere på året.
Det oplyser foreningens formand Tor-

ge Korff fra Flensborg by og festivalens 
kunstneriske leder Harald Haugaard, 
Fanø.
De ni medlemmer, foreningen har 
ved grundlæggelsen, er ikke enkelt-
medlemmer men ”professionelle 
medlemmer”, foreninger, kommuner 
og institutioner, som der blev sagt. Det 
sikrer professionalitet hele vejen igen-

nem. Og derved sikrer man også det 
nødvendige bagland.
Ansættelsen af en forretningsfører sker 
hen ad vejen.
De ni medlemmer er Stadt Flensborg, 
Sønderborg kommune, Landesar-
beitsgemeinschaft Folk, Kulturstiftung 
Schleswig-Flensburg, Dansk Rock 

Samråd (ROSA), Flensburger Folkve-
rein, Speicher Husum og last but not 
least Sydslesvigsk Forening og Bund 
Deutscher Nordschleswiger.
Og der er plads til flere. Tønder kom-
mune f. eks. overvejer medlemskab.
Sydslesvigsk Forenings generalsekretær 
Jens A. Christiansen ser folkBaltica-
festivalen som et fyrtårn i det dansk-
tyske grænselands kulturlandskab, som 
en berigelse: ”Det er overordentlig 
glædeligt, at folkBaltica som fyrtårn 
i vort grænselands kulturlandskab 
dermed er reddet. SSF vil også videre 
gøre sit til, at festivalen udvikler sig til 
glæde for flertal og mindretal.”
Gennem etableringen af en juridisk 
forening er der åbnet op for også 
danske medlemmer, hvilket konstruk-
tionen GmbH ikke uden videre tillod. 
Fordel ved forenings-konstruktionen 
er endvidere, at der ikke er iblandet 
kapital-forventninger. Medlemmerne 
bidrager med de midler, de kan og vil 
stille til rådighed - og ikke mere.
Selvsagt er folkBaltica-festivalen fort-
sat afhængig af tilskud andetsteds fra, 
men med det potentiale, kunstnerisk 
som medialt, festvalen har, forventer 
hverken bestyrelsen eller den kunstne-
riske leder problemer.
70-80% af kunstnerne er under kon-
trakt, og noget lignenden gælder for 
spillestederne, men navne - undtagen 
Harald Haugaard og hans folkBaltica-
Ensemble bestående af 50 unge musi-
kere fra hele regionen - ville man ikke 
ud med endnu.
Haugaard understreger, at lige meget, 
hvor han end kommer, så føler han 
medvind, når det gælder folkBaltica - 
og det gælder det om at udnytte.

Festival med nyt bagland

Nogle af medlems-repræsentanterne i den nye folkBaltica e.V.: f.v. Boris Erben 
(SSF), Uffe Iwersen (BDN), Bernd Künzer (LAG Folk), Helle Barsøe (Sønderborg 
kommune), Torge Korff (Flensborg by) og Harald Haugaard (kunstn. leder).

[KONTAKT] Søndag den 7. decem-
ber kl. 15 i St. Christian kirken i 
Garding bliver der julekoncert med 
Ejderstedkoret og Frederiksstad-
Orkestret.
I John Høybyes og Esther Tranebergs 
dejlige decembersang ”Advent” ud-
trykkes den spændte, forventnings-
fulde glæde, folk opfyldes af i tiden 
op mod jul, gennem verslinjen ”Som 
en sky decemberfugl glæder hjertet 
sig til jul”.
Denne sang er ét af mange musikal-
ske bidrag, man vil kunne høre ved 
koncerten i den smukke St. Christian 
Kirke i Garding søndag den 7. de-

cember.
Og Ejderstedkoret og Frederiksstad-
Orkestret glæder sig til at præsentere 
dette års fælles julekoncert.
Frederiksstad-Orkestret har i en år-
række med stor glæde spillet jule-
koncert i Pakhuset i Tønning. Dette 
år er tiden inde til at prøve noget 
nyt, og orkestret forlader derfor sit 
vanlige koncertprogram for en stund: 
De unge musikere akkompagnerer 
Ejderstedkoret og præsenterer de 
enkelte instrumentgrupper med kam-
mermusikalske indslag.
Ejderstedkoret har de seneste år 
sunget julen ind i hele Sydslesvig. Nu 

glæder koret sig til at synge på hjem-
mebane på Ejdersted.
Julekoncerten byder på genhør med 
velkendte og elskede danske og 
udenlandske julemelodier, og der 
bliver rig lejlighed til at stifte be-
kendtskab med helt nye og ukendte 
sange.
I spidsen for kor og orkester står 
Bente Stenger sammen med kol-
legerne Ulrike Sukohl og Bjarne 
Stenger-Wullf.
Der er fri entré og garanteret jule-
stemning i Garding den eftermiddag.

Ejderstedkorets sangere er klar til den store julekoncert i Garding 7. december. (Foto: privat)

Julekoncert i Garding
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Debat: Skal Folkekirken fortsætte i sin nuværende form, eller gå nye veje?

I stat, Kommune og offentligt støttede 
kulturinstitutioner er der flere og flere steder 
indført resultatkontrakter og bevillinger efter 
produktivitet. mere og mere skal konkurren-
ceudsættes, så både det offentlige og den en-
kelte kan vælge det mest effektive. Kan servi-
cen fås billigere et andet sted, må man straks 
søge derhen. markedskonkurrence, ikke blot 
i erhvervslivet, men også i stat og kommune, 
smitter naturligvis af på kirken, som dansker-
nes efterhånden har fået et løsere forhold til. 

Gennem de senere år er der indført et del-
vist frit kirkevalg i Danmark efter det liberale 
princip om selvvalg, som kendes bl.a. fra sko-
len og sygehuset. man skal dog endnu kunne 
begrunde sit kirkevalg med en form for til-
knytning til den udvalgte kirke. Her som an-
dre steder ligger de politiske ændringer i tråd 
med ændringer i danskernes livsform. 

Fra nationalmuseets samling erindringer 
fra de folk, der flyttede til København i slut-
ningen af 1800-tallet, ved vi, at mange af dem 
boede i og brugte 15-20 forskellige kirker i lø-

Skal kirken fungere på markedsvilkår?

Skal det frie valg også gælde kirken?

bet af deres liv, oftest af den simple grund, at 
de flyttede 15-20 gange i deres liv. Bylivet gjor-
de ikke indvandrerne negative overfor kirken. 
men de blev i sagens natur stadigt mere fri-
satte fra bindinger til en bestemt kirke og me-
nighed. I Hvidovre, hvor jeg bor, er flertallet 
af beboerne nu 3. eller 4. generations kirkeligt 
frisatte indvandrere. Det betyder, at de aller-
fleste mener, at de kan vælge kirken fra eller 
til, som det falder sig, når der skal tages stil-
ling dåb, konfirmation, bryllup og begravelse.

over 70 procent af danskere er efter eget 
udsagn ”troende mennesker”. næsten lige så 
mange siger også, at de er ”kristne”, men ”på 
min egen måde”. Vi har en række undersø-
gelser, der viser, at danskerne skelner skarpt 
men deres ”tro”, som er noget helt personligt, 

”traditionen”, som hører stedet eller familien 
til, og ”kirken”, som helst skal være der lige-
som sygehuset, men som principielt ikke har 
ret meget med den enkeltes ”tro” at gøre. Det 
betyder alt sammen, at kirken efterhånden be-
tragtes som en forening eller en forsikring på 
linje med andre af slagsen, som man betaler 
til, så længe man nu gør det. 

Der er opstået en markant kløft mellem 
mange kirkemedlemmers forhold til kirken 
og så den måde kirkens folk, fx præster og me-
nighedsråd, tænker om kirken. Kirkens folk 
har den opfattelse, at kristen og kirkemedlem 
bliver man ved dåben. og så gælder det for 
livstid, hverken mere eller mindre. men folk 
flest kender ikke længere til livsvarige for-
eninger. Den tid er forbi, da man fødes med 
fagforeningsbog, partibog, medlemskab af en 
boligforening osv. overalt melder man sig ind 
og ud, som det nu passer én i situationen. Vi 
zapper, som vi vil, hvis vi kan komme afsted 
med det, og ikke blot på fjernsynet.

men er der ikke en grænse? skulle vi også 
give os til at zappe rundt efter ægtefæller og 
børn fx? Kan alt måles og vejes og vælges ef-
ter pris og formodet kvalitet. eller er der også 
noget, der ikke kan købes for penge – i kirken, 
kulturen og menneskelivet? Det spørgsmål 
undersøges for tiden i tværfagligt forsknings-
projekt på Københavns Universitet. Man kan 
se mere om projektet på http://teol.ku.dk/
cfk/whatmoneycantbuy. Her kan man også 
skrive sin mening: Er der noget, der ikke kan 
købes for penge? 

Kirken som livsvarig forening eller zapperkirke

KIRKen Den eR et gammelt hus. sådan indle-
der Grundtvig sin salme fra 1837, og det er ikke 
svært at nikke genkendende til. Ikke alene er 
kirken gammel; der knytter sig også en lang 
række meget gamle traditioner til dens prak-
sis. mange af traditionerne er tilsyneladende, 
alene i kraft af deres alder, så urokkelige at 
forsøg på at ændre på dem opfattes som hellig-
brøde. Der SKAL være højmesse hver søndag, 
der sKaL spilles orgel, præsten sKaL forestå 
registrering af fødte, døde og viede, og Den 
Hellige almindelige Ritualbog skal følges til 
punkt og prikke.

men hvorfor? Fordi kirken den er et gam-
melt hus? alder giver ikke nødvendigvis legi-
timitet, og hvis andre institutioner holdt lige så 
krampagtigt fast i arbejdsrutiner, arbejdsbe-
klædning og lokaleforhold som kirken gør det, 
og oven i købet begrundede det med gamle tra-
ditioner, ville det se skidt ud i fx sundheds- og 
undervisningssektoren.

mindre end to procent af Danmarks befolk-
ning går i kirke hver søndag, og i Københavns 
Stift er flugten fra kirken så stor at man nu 
regner det for sikkert at medlemstallet inden 
længe vil ligge under 50 % af stiftets indbyg-
gere. Kirken er tilsyneladende i gang med at 
afvikle sig selv. ser man på kirken i dag, er et af 
de store problemer at kirken er bundet af ritua-
ler. Den er ofte mere form end indhold. Hvorfor 
skal der fx spilles orgel? Hvorfor står man op 
og sætter sig ned så mange gange? og når nu 

me’ stammer i øvrigt fra latin, ’reclamare’, at 
udråbe, og som Lukas og mattæus siger, skal 
budskabet råbes fra tagene.

Om man kan lide det eller ej, virker rekla-
me, så man skal gøre sig en række ting klart: 
Hvad kan kirken fx tilbyde målgruppen? Hvem 
vil kirken gerne nå? Hvorfor vil man egentlig 
det? og hvordan når man målgruppen? Kirken 
har efter min mening et af de bedste budska-
ber overhovedet og kan tilbyde en lang række 
af ydelser som burde kunne tiltrække gæster 
i hundredtusindvis. Den gør det bare ikke, og 
hvis den ytrer sig, sker det i det stille. men man 
skal ikke være bange for at lokke folk i kirke 
med reklame. Reklamen tvinger ikke. Rekla-
merer man, oplyser man folk om hvad kirken 
kan tilbyde, og så vælger folk selv om de vil 
tage imod eller lade være. Folk vælger den vare 
der tiltaler dem, men hvis den ikke virker, el-
ler hvis den ikke holder hvad den lovede, køber 
man noget andet næste gang. Der er altså ingen 
der bliver snydt. men kirken er nødt til at råbe 
højt om hvad den tilbyder. Det ved man nemlig 
ikke hvis man ikke kommer der. og man kom-
mer der ikke bare fordi man er født medlem af 
kirken.

Vi skal have folk inden for dørene, og om 
de kommer for at få gospel, salmer, spaghetti, 
kaffe, samvær eller nadver er fuldstændig og al-
deles lige meget; vi skal bare have dem ind så de 
kan se hvad der er derinde. og når de så er der, 
slipper de ikke ud igen uden en dosis forkyndel-
se, og så har vi nået vores mål. succeskriteriet er 
dog ikke om vi får forkyndt, men om forkyndel-
sen betyder så meget for kirkens brugere at den 
slår rod og får dem til at komme igen. Gør de 
nemlig det, har kirken noget de kan bruge, og 
deri ligger en meget stor del af dens eksistensbe-
rettigelse. men det kan vi ikke fortælle om hvis 
folk bare haster forbi det store hus på bakketop-
pen. De træder ikke ind af sig selv; vi skal hjælpe 
dem til at tage de første skridt.

og som statistikken tydeligt viser, går det 
den forkerte vej fordi man enten ikke forsøger 
at ændre noget, eller fordi man ikke har red-
skaberne til at gøre det der virker. eller fordi 

nadveren er kirkens mest glædelige budskab 
om at Jesus er med os alle dage, hvorfor skal 
dette budskab så ledsages af musik i mol ved 
altergangen? 

Syng! Dans! Jubl! For de fleste kirkegængere 
kan vel næppe noget være federe end at få be-
sked om at selv om vi synder, fejler, skuffer og 
sårer, er Jesus med os. eller hvad? nogle gange 
er det som om budskabet ikke trænger igen-
nem, fordi det drukner i rituel praksis som de 
98 % af kirkegængerne der har andet at lave om 
søndagen, ikke helt forstår.

efter min opfattelse er kirken nødt til at an-
lægge en moderne og yderst professionel hold-
ning til forkyndelse. og hvorfor skulle kirken 
ikke eksperimentere, udvide repertoiret, un-
dersøge markedet? Jeg kunne godt tænke mig 
en kirke på markedsvilkår. en kirke, bundet 
af trosbekendelse og forkyndelsesgrundlag, 
skriftsamling osv. som det kendes fra den nu-
værende Folkekirke. Grundbudskabet kan der 
nemlig ikke ændres på; man kan ikke en gang 
gå på kompromis, men må tage hele pakken, 
og det er den forudsætning der skal lægges til 
grund for arbejdet. På den baggrund kan man 
så nytænke. Det er fx ikke helligbrøde at tænke 
markedsføring ind i mission og forkyndelse. 
Jesus sagde ’Gå ud i alverden og gør alle fol-
keslagene til mine disciple …’, og det kan man 
ikke gøre uden at fortælle og dermed overbe-
vise modtageren af budskabet. og det er altså, 
om man vil det eller ej, reklame. Ordet ’rekla-

Et greb om hjertet

sØnDaG Den 16. november blev pas-
tor Bo Nicolaisen indsat i embedet som 
halvtidspræst i slesvig og omegns danske 
menighed, samt halvtids børne- og ung-
domspræst. Det er glædeligt at byde en ny 
præst velkommen, men en velkomst be-
tyder også en afsked. Her på Kirkesiden 
vil vi gerne benytte lejligheden til at tage 
afsked med pastor Paul Møller, som i de 
sidste tre år har fungeret som konstitueret 
sognepræst i slesvig.

Paul Møller har været præst i Bov og 
var egentlig gået på pension, men sav-
nede præstejobbet. Samtidig blev der en 
stilling ledig i slesvig, som man gerne 
ville have midlertidigt besat, indtil man 
havde fundet ud af, hvordan den i frem-
tiden skulle struktureres, så da provsten 
ringede til Paul og bad om hans hjælp 
med at varetage embedet, til man havde 
fundet en god løsning på, hvordan præ-
stestillingen i fremtiden skulle se ud, så 
sagde han ”Ja!” og hvordan er det så, at 
komme fra en menighed i Sønderjylland 
til en menighed i sydslesvig?

”meget anderledes”, lød svaret. I Dan-
mark er præsterne mere ”forkælede” på 
personalesiden og menighederne kvanti-
tativt er meget større. til gengæld er der 
en åbenhed og interesse for kirken i syd-
slesvig – man VIL sin kirke her, hvilket 
også afspejler sig i kirkegangen, som Paul 
møller har været utroligt glad for. 

og så har sydslesvig i den grad grebet 
ham om hjertet. Den specielle sydslesvig-
ske ånd, et stærkt fællesskab, som man 
både i kirken og de andre foreninger vir-
kelig føler og mærker og som han har tabt 
sit hjerte til i en sådan grad, at han ikke 
kan sige sydslesvig helt farvel. sammen 
med Christian ulrich terp har han arran-
geret en tur i Luthers fodspor til foråret 
og desuden har han meddelt provsten, at 
han står til rådighed, hvis der skulle blive 
brug for en ”reservepræst” igen.

Vi, der har været kollegaer med Paul 
møller glæder os også over, at det ikke 
bliver et ”farvel”, men et ”på gensyn”. Vi 
glæder os til at se dig igen. samtidig skal 
lyde et hjerteligt VELKOMMEN til Bo Ni-
colaisen. Vi glæder os til samarbejdet. 

Henriette Gosvig Knudsen

Ruben Fønsbo

Skribenten, Hans Raun Iversen, er leder af Center 
for Kirkeforskning ved Københavns Universitet

man klamrer sig til traditionen som garant for 
kirkens berettigelse. Kirken skal være der når 
folk har brug for den, og det er vigtigt at være 
opmærksom på at de kommer ikke af sig selv. 
Kirken er nødt til at råbe op om hvad den kan 
tilbyde, og når folk kender kirken, har et for-
hold til den og er tryg ved kirkelige handlin-
ger, skal de nok komme. man skal slippe vane-
tænkningen, og det lader sig næppe gøre hvis 
man fortsætter uden andre langsigtede planer 
end at opretholde noget der ligner status quo.

Derfor: Lad os få en kirke der er synlig, nær-
værende og brugbar, og lad kirken forkynde 
på den måde som man mener fungerer bedst, 
bl.a. ved at kommunikere på lige fod med virk-
somheder, foreninger og institutioner der også 
arbejder for at få opmærksomhed. Kirken har 
trods alt overlevet ca. 2.000 års forfølgelse, for-
søg på udryddelse, modgang og omvæltninger, 
så mon ikke budskabet er stærkt nok til at kir-
ken også kan leve med og af at stå på egne ben?

’What Money Can´t Buy’ er et forsknings-
projekt der undersøger, hvad der sker med 
institutioner, når de skal manøvrere mellem 
statens markedsorienterede borgere, brugernes 
individualisering samt institutionernes bidrag 
til samfundets sammenhængskraft. Projektet 
er finansieret med 6,3 millioner kroner fra 
Forskningsrådet for Kultur og Kommunika-
tion.
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Debat: Skal Folkekirken fortsætte i sin nuværende form, eller gå nye veje?

I stat, Kommune og offentligt støttede 
kulturinstitutioner er der flere og flere steder 
indført resultatkontrakter og bevillinger efter 
produktivitet. mere og mere skal konkurren-
ceudsættes, så både det offentlige og den en-
kelte kan vælge det mest effektive. Kan servi-
cen fås billigere et andet sted, må man straks 
søge derhen. markedskonkurrence, ikke blot 
i erhvervslivet, men også i stat og kommune, 
smitter naturligvis af på kirken, som dansker-
nes efterhånden har fået et løsere forhold til. 

Gennem de senere år er der indført et del-
vist frit kirkevalg i Danmark efter det liberale 
princip om selvvalg, som kendes bl.a. fra sko-
len og sygehuset. man skal dog endnu kunne 
begrunde sit kirkevalg med en form for til-
knytning til den udvalgte kirke. Her som an-
dre steder ligger de politiske ændringer i tråd 
med ændringer i danskernes livsform. 

Fra nationalmuseets samling erindringer 
fra de folk, der flyttede til København i slut-
ningen af 1800-tallet, ved vi, at mange af dem 
boede i og brugte 15-20 forskellige kirker i lø-

Skal kirken fungere på markedsvilkår?

Skal det frie valg også gælde kirken?

bet af deres liv, oftest af den simple grund, at 
de flyttede 15-20 gange i deres liv. Bylivet gjor-
de ikke indvandrerne negative overfor kirken. 
men de blev i sagens natur stadigt mere fri-
satte fra bindinger til en bestemt kirke og me-
nighed. I Hvidovre, hvor jeg bor, er flertallet 
af beboerne nu 3. eller 4. generations kirkeligt 
frisatte indvandrere. Det betyder, at de aller-
fleste mener, at de kan vælge kirken fra eller 
til, som det falder sig, når der skal tages stil-
ling dåb, konfirmation, bryllup og begravelse.

over 70 procent af danskere er efter eget 
udsagn ”troende mennesker”. næsten lige så 
mange siger også, at de er ”kristne”, men ”på 
min egen måde”. Vi har en række undersø-
gelser, der viser, at danskerne skelner skarpt 
men deres ”tro”, som er noget helt personligt, 

”traditionen”, som hører stedet eller familien 
til, og ”kirken”, som helst skal være der lige-
som sygehuset, men som principielt ikke har 
ret meget med den enkeltes ”tro” at gøre. Det 
betyder alt sammen, at kirken efterhånden be-
tragtes som en forening eller en forsikring på 
linje med andre af slagsen, som man betaler 
til, så længe man nu gør det. 

Der er opstået en markant kløft mellem 
mange kirkemedlemmers forhold til kirken 
og så den måde kirkens folk, fx præster og me-
nighedsråd, tænker om kirken. Kirkens folk 
har den opfattelse, at kristen og kirkemedlem 
bliver man ved dåben. og så gælder det for 
livstid, hverken mere eller mindre. men folk 
flest kender ikke længere til livsvarige for-
eninger. Den tid er forbi, da man fødes med 
fagforeningsbog, partibog, medlemskab af en 
boligforening osv. overalt melder man sig ind 
og ud, som det nu passer én i situationen. Vi 
zapper, som vi vil, hvis vi kan komme afsted 
med det, og ikke blot på fjernsynet.

men er der ikke en grænse? skulle vi også 
give os til at zappe rundt efter ægtefæller og 
børn fx? Kan alt måles og vejes og vælges ef-
ter pris og formodet kvalitet. eller er der også 
noget, der ikke kan købes for penge – i kirken, 
kulturen og menneskelivet? Det spørgsmål 
undersøges for tiden i tværfagligt forsknings-
projekt på Københavns Universitet. Man kan 
se mere om projektet på http://teol.ku.dk/
cfk/whatmoneycantbuy. Her kan man også 
skrive sin mening: Er der noget, der ikke kan 
købes for penge? 

Kirken som livsvarig forening eller zapperkirke

KIRKen Den eR et gammelt hus. sådan indle-
der Grundtvig sin salme fra 1837, og det er ikke 
svært at nikke genkendende til. Ikke alene er 
kirken gammel; der knytter sig også en lang 
række meget gamle traditioner til dens prak-
sis. mange af traditionerne er tilsyneladende, 
alene i kraft af deres alder, så urokkelige at 
forsøg på at ændre på dem opfattes som hellig-
brøde. Der SKAL være højmesse hver søndag, 
der sKaL spilles orgel, præsten sKaL forestå 
registrering af fødte, døde og viede, og Den 
Hellige almindelige Ritualbog skal følges til 
punkt og prikke.

men hvorfor? Fordi kirken den er et gam-
melt hus? alder giver ikke nødvendigvis legi-
timitet, og hvis andre institutioner holdt lige så 
krampagtigt fast i arbejdsrutiner, arbejdsbe-
klædning og lokaleforhold som kirken gør det, 
og oven i købet begrundede det med gamle tra-
ditioner, ville det se skidt ud i fx sundheds- og 
undervisningssektoren.

mindre end to procent af Danmarks befolk-
ning går i kirke hver søndag, og i Københavns 
Stift er flugten fra kirken så stor at man nu 
regner det for sikkert at medlemstallet inden 
længe vil ligge under 50 % af stiftets indbyg-
gere. Kirken er tilsyneladende i gang med at 
afvikle sig selv. ser man på kirken i dag, er et af 
de store problemer at kirken er bundet af ritua-
ler. Den er ofte mere form end indhold. Hvorfor 
skal der fx spilles orgel? Hvorfor står man op 
og sætter sig ned så mange gange? og når nu 

me’ stammer i øvrigt fra latin, ’reclamare’, at 
udråbe, og som Lukas og mattæus siger, skal 
budskabet råbes fra tagene.

Om man kan lide det eller ej, virker rekla-
me, så man skal gøre sig en række ting klart: 
Hvad kan kirken fx tilbyde målgruppen? Hvem 
vil kirken gerne nå? Hvorfor vil man egentlig 
det? og hvordan når man målgruppen? Kirken 
har efter min mening et af de bedste budska-
ber overhovedet og kan tilbyde en lang række 
af ydelser som burde kunne tiltrække gæster 
i hundredtusindvis. Den gør det bare ikke, og 
hvis den ytrer sig, sker det i det stille. men man 
skal ikke være bange for at lokke folk i kirke 
med reklame. Reklamen tvinger ikke. Rekla-
merer man, oplyser man folk om hvad kirken 
kan tilbyde, og så vælger folk selv om de vil 
tage imod eller lade være. Folk vælger den vare 
der tiltaler dem, men hvis den ikke virker, el-
ler hvis den ikke holder hvad den lovede, køber 
man noget andet næste gang. Der er altså ingen 
der bliver snydt. men kirken er nødt til at råbe 
højt om hvad den tilbyder. Det ved man nemlig 
ikke hvis man ikke kommer der. og man kom-
mer der ikke bare fordi man er født medlem af 
kirken.

Vi skal have folk inden for dørene, og om 
de kommer for at få gospel, salmer, spaghetti, 
kaffe, samvær eller nadver er fuldstændig og al-
deles lige meget; vi skal bare have dem ind så de 
kan se hvad der er derinde. og når de så er der, 
slipper de ikke ud igen uden en dosis forkyndel-
se, og så har vi nået vores mål. succeskriteriet er 
dog ikke om vi får forkyndt, men om forkyndel-
sen betyder så meget for kirkens brugere at den 
slår rod og får dem til at komme igen. Gør de 
nemlig det, har kirken noget de kan bruge, og 
deri ligger en meget stor del af dens eksistensbe-
rettigelse. men det kan vi ikke fortælle om hvis 
folk bare haster forbi det store hus på bakketop-
pen. De træder ikke ind af sig selv; vi skal hjælpe 
dem til at tage de første skridt.

og som statistikken tydeligt viser, går det 
den forkerte vej fordi man enten ikke forsøger 
at ændre noget, eller fordi man ikke har red-
skaberne til at gøre det der virker. eller fordi 

nadveren er kirkens mest glædelige budskab 
om at Jesus er med os alle dage, hvorfor skal 
dette budskab så ledsages af musik i mol ved 
altergangen? 

Syng! Dans! Jubl! For de fleste kirkegængere 
kan vel næppe noget være federe end at få be-
sked om at selv om vi synder, fejler, skuffer og 
sårer, er Jesus med os. eller hvad? nogle gange 
er det som om budskabet ikke trænger igen-
nem, fordi det drukner i rituel praksis som de 
98 % af kirkegængerne der har andet at lave om 
søndagen, ikke helt forstår.

efter min opfattelse er kirken nødt til at an-
lægge en moderne og yderst professionel hold-
ning til forkyndelse. og hvorfor skulle kirken 
ikke eksperimentere, udvide repertoiret, un-
dersøge markedet? Jeg kunne godt tænke mig 
en kirke på markedsvilkår. en kirke, bundet 
af trosbekendelse og forkyndelsesgrundlag, 
skriftsamling osv. som det kendes fra den nu-
værende Folkekirke. Grundbudskabet kan der 
nemlig ikke ændres på; man kan ikke en gang 
gå på kompromis, men må tage hele pakken, 
og det er den forudsætning der skal lægges til 
grund for arbejdet. På den baggrund kan man 
så nytænke. Det er fx ikke helligbrøde at tænke 
markedsføring ind i mission og forkyndelse. 
Jesus sagde ’Gå ud i alverden og gør alle fol-
keslagene til mine disciple …’, og det kan man 
ikke gøre uden at fortælle og dermed overbe-
vise modtageren af budskabet. og det er altså, 
om man vil det eller ej, reklame. Ordet ’rekla-

Et greb om hjertet

sØnDaG Den 16. november blev pas-
tor Bo Nicolaisen indsat i embedet som 
halvtidspræst i slesvig og omegns danske 
menighed, samt halvtids børne- og ung-
domspræst. Det er glædeligt at byde en ny 
præst velkommen, men en velkomst be-
tyder også en afsked. Her på Kirkesiden 
vil vi gerne benytte lejligheden til at tage 
afsked med pastor Paul Møller, som i de 
sidste tre år har fungeret som konstitueret 
sognepræst i slesvig.

Paul Møller har været præst i Bov og 
var egentlig gået på pension, men sav-
nede præstejobbet. Samtidig blev der en 
stilling ledig i slesvig, som man gerne 
ville have midlertidigt besat, indtil man 
havde fundet ud af, hvordan den i frem-
tiden skulle struktureres, så da provsten 
ringede til Paul og bad om hans hjælp 
med at varetage embedet, til man havde 
fundet en god løsning på, hvordan præ-
stestillingen i fremtiden skulle se ud, så 
sagde han ”Ja!” og hvordan er det så, at 
komme fra en menighed i Sønderjylland 
til en menighed i sydslesvig?

”meget anderledes”, lød svaret. I Dan-
mark er præsterne mere ”forkælede” på 
personalesiden og menighederne kvanti-
tativt er meget større. til gengæld er der 
en åbenhed og interesse for kirken i syd-
slesvig – man VIL sin kirke her, hvilket 
også afspejler sig i kirkegangen, som Paul 
møller har været utroligt glad for. 

og så har sydslesvig i den grad grebet 
ham om hjertet. Den specielle sydslesvig-
ske ånd, et stærkt fællesskab, som man 
både i kirken og de andre foreninger vir-
kelig føler og mærker og som han har tabt 
sit hjerte til i en sådan grad, at han ikke 
kan sige sydslesvig helt farvel. sammen 
med Christian ulrich terp har han arran-
geret en tur i Luthers fodspor til foråret 
og desuden har han meddelt provsten, at 
han står til rådighed, hvis der skulle blive 
brug for en ”reservepræst” igen.

Vi, der har været kollegaer med Paul 
møller glæder os også over, at det ikke 
bliver et ”farvel”, men et ”på gensyn”. Vi 
glæder os til at se dig igen. samtidig skal 
lyde et hjerteligt VELKOMMEN til Bo Ni-
colaisen. Vi glæder os til samarbejdet. 

Henriette Gosvig Knudsen

Ruben Fønsbo

Skribenten, Hans Raun Iversen, er leder af Center 
for Kirkeforskning ved Københavns Universitet

man klamrer sig til traditionen som garant for 
kirkens berettigelse. Kirken skal være der når 
folk har brug for den, og det er vigtigt at være 
opmærksom på at de kommer ikke af sig selv. 
Kirken er nødt til at råbe op om hvad den kan 
tilbyde, og når folk kender kirken, har et for-
hold til den og er tryg ved kirkelige handlin-
ger, skal de nok komme. man skal slippe vane-
tænkningen, og det lader sig næppe gøre hvis 
man fortsætter uden andre langsigtede planer 
end at opretholde noget der ligner status quo.

Derfor: Lad os få en kirke der er synlig, nær-
værende og brugbar, og lad kirken forkynde 
på den måde som man mener fungerer bedst, 
bl.a. ved at kommunikere på lige fod med virk-
somheder, foreninger og institutioner der også 
arbejder for at få opmærksomhed. Kirken har 
trods alt overlevet ca. 2.000 års forfølgelse, for-
søg på udryddelse, modgang og omvæltninger, 
så mon ikke budskabet er stærkt nok til at kir-
ken også kan leve med og af at stå på egne ben?

’What Money Can´t Buy’ er et forsknings-
projekt der undersøger, hvad der sker med 
institutioner, når de skal manøvrere mellem 
statens markedsorienterede borgere, brugernes 
individualisering samt institutionernes bidrag 
til samfundets sammenhængskraft. Projektet 
er finansieret med 6,3 millioner kroner fra 
Forskningsrådet for Kultur og Kommunika-
tion.

KIRKESIDEN
Jacob Ørsted, Henriette Gosvig Knudsen & Ruben Fønsbo

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

Debat: Skal Folkekirken fortsætte i sin nuværende form, eller gå nye veje?

I stat, Kommune og offentligt støttede 
kulturinstitutioner er der flere og flere steder 
indført resultatkontrakter og bevillinger efter 
produktivitet. mere og mere skal konkurren-
ceudsættes, så både det offentlige og den en-
kelte kan vælge det mest effektive. Kan servi-
cen fås billigere et andet sted, må man straks 
søge derhen. markedskonkurrence, ikke blot 
i erhvervslivet, men også i stat og kommune, 
smitter naturligvis af på kirken, som dansker-
nes efterhånden har fået et løsere forhold til. 

Gennem de senere år er der indført et del-
vist frit kirkevalg i Danmark efter det liberale 
princip om selvvalg, som kendes bl.a. fra sko-
len og sygehuset. man skal dog endnu kunne 
begrunde sit kirkevalg med en form for til-
knytning til den udvalgte kirke. Her som an-
dre steder ligger de politiske ændringer i tråd 
med ændringer i danskernes livsform. 

Fra nationalmuseets samling erindringer 
fra de folk, der flyttede til København i slut-
ningen af 1800-tallet, ved vi, at mange af dem 
boede i og brugte 15-20 forskellige kirker i lø-

Skal kirken fungere på markedsvilkår?

Skal det frie valg også gælde kirken?

bet af deres liv, oftest af den simple grund, at 
de flyttede 15-20 gange i deres liv. Bylivet gjor-
de ikke indvandrerne negative overfor kirken. 
men de blev i sagens natur stadigt mere fri-
satte fra bindinger til en bestemt kirke og me-
nighed. I Hvidovre, hvor jeg bor, er flertallet 
af beboerne nu 3. eller 4. generations kirkeligt 
frisatte indvandrere. Det betyder, at de aller-
fleste mener, at de kan vælge kirken fra eller 
til, som det falder sig, når der skal tages stil-
ling dåb, konfirmation, bryllup og begravelse.

over 70 procent af danskere er efter eget 
udsagn ”troende mennesker”. næsten lige så 
mange siger også, at de er ”kristne”, men ”på 
min egen måde”. Vi har en række undersø-
gelser, der viser, at danskerne skelner skarpt 
men deres ”tro”, som er noget helt personligt, 

”traditionen”, som hører stedet eller familien 
til, og ”kirken”, som helst skal være der lige-
som sygehuset, men som principielt ikke har 
ret meget med den enkeltes ”tro” at gøre. Det 
betyder alt sammen, at kirken efterhånden be-
tragtes som en forening eller en forsikring på 
linje med andre af slagsen, som man betaler 
til, så længe man nu gør det. 

Der er opstået en markant kløft mellem 
mange kirkemedlemmers forhold til kirken 
og så den måde kirkens folk, fx præster og me-
nighedsråd, tænker om kirken. Kirkens folk 
har den opfattelse, at kristen og kirkemedlem 
bliver man ved dåben. og så gælder det for 
livstid, hverken mere eller mindre. men folk 
flest kender ikke længere til livsvarige for-
eninger. Den tid er forbi, da man fødes med 
fagforeningsbog, partibog, medlemskab af en 
boligforening osv. overalt melder man sig ind 
og ud, som det nu passer én i situationen. Vi 
zapper, som vi vil, hvis vi kan komme afsted 
med det, og ikke blot på fjernsynet.

men er der ikke en grænse? skulle vi også 
give os til at zappe rundt efter ægtefæller og 
børn fx? Kan alt måles og vejes og vælges ef-
ter pris og formodet kvalitet. eller er der også 
noget, der ikke kan købes for penge – i kirken, 
kulturen og menneskelivet? Det spørgsmål 
undersøges for tiden i tværfagligt forsknings-
projekt på Københavns Universitet. Man kan 
se mere om projektet på http://teol.ku.dk/
cfk/whatmoneycantbuy. Her kan man også 
skrive sin mening: Er der noget, der ikke kan 
købes for penge? 

Kirken som livsvarig forening eller zapperkirke

KIRKen Den eR et gammelt hus. sådan indle-
der Grundtvig sin salme fra 1837, og det er ikke 
svært at nikke genkendende til. Ikke alene er 
kirken gammel; der knytter sig også en lang 
række meget gamle traditioner til dens prak-
sis. mange af traditionerne er tilsyneladende, 
alene i kraft af deres alder, så urokkelige at 
forsøg på at ændre på dem opfattes som hellig-
brøde. Der SKAL være højmesse hver søndag, 
der sKaL spilles orgel, præsten sKaL forestå 
registrering af fødte, døde og viede, og Den 
Hellige almindelige Ritualbog skal følges til 
punkt og prikke.

men hvorfor? Fordi kirken den er et gam-
melt hus? alder giver ikke nødvendigvis legi-
timitet, og hvis andre institutioner holdt lige så 
krampagtigt fast i arbejdsrutiner, arbejdsbe-
klædning og lokaleforhold som kirken gør det, 
og oven i købet begrundede det med gamle tra-
ditioner, ville det se skidt ud i fx sundheds- og 
undervisningssektoren.

mindre end to procent af Danmarks befolk-
ning går i kirke hver søndag, og i Københavns 
Stift er flugten fra kirken så stor at man nu 
regner det for sikkert at medlemstallet inden 
længe vil ligge under 50 % af stiftets indbyg-
gere. Kirken er tilsyneladende i gang med at 
afvikle sig selv. ser man på kirken i dag, er et af 
de store problemer at kirken er bundet af ritua-
ler. Den er ofte mere form end indhold. Hvorfor 
skal der fx spilles orgel? Hvorfor står man op 
og sætter sig ned så mange gange? og når nu 

me’ stammer i øvrigt fra latin, ’reclamare’, at 
udråbe, og som Lukas og mattæus siger, skal 
budskabet råbes fra tagene.

Om man kan lide det eller ej, virker rekla-
me, så man skal gøre sig en række ting klart: 
Hvad kan kirken fx tilbyde målgruppen? Hvem 
vil kirken gerne nå? Hvorfor vil man egentlig 
det? og hvordan når man målgruppen? Kirken 
har efter min mening et af de bedste budska-
ber overhovedet og kan tilbyde en lang række 
af ydelser som burde kunne tiltrække gæster 
i hundredtusindvis. Den gør det bare ikke, og 
hvis den ytrer sig, sker det i det stille. men man 
skal ikke være bange for at lokke folk i kirke 
med reklame. Reklamen tvinger ikke. Rekla-
merer man, oplyser man folk om hvad kirken 
kan tilbyde, og så vælger folk selv om de vil 
tage imod eller lade være. Folk vælger den vare 
der tiltaler dem, men hvis den ikke virker, el-
ler hvis den ikke holder hvad den lovede, køber 
man noget andet næste gang. Der er altså ingen 
der bliver snydt. men kirken er nødt til at råbe 
højt om hvad den tilbyder. Det ved man nemlig 
ikke hvis man ikke kommer der. og man kom-
mer der ikke bare fordi man er født medlem af 
kirken.

Vi skal have folk inden for dørene, og om 
de kommer for at få gospel, salmer, spaghetti, 
kaffe, samvær eller nadver er fuldstændig og al-
deles lige meget; vi skal bare have dem ind så de 
kan se hvad der er derinde. og når de så er der, 
slipper de ikke ud igen uden en dosis forkyndel-
se, og så har vi nået vores mål. succeskriteriet er 
dog ikke om vi får forkyndt, men om forkyndel-
sen betyder så meget for kirkens brugere at den 
slår rod og får dem til at komme igen. Gør de 
nemlig det, har kirken noget de kan bruge, og 
deri ligger en meget stor del af dens eksistensbe-
rettigelse. men det kan vi ikke fortælle om hvis 
folk bare haster forbi det store hus på bakketop-
pen. De træder ikke ind af sig selv; vi skal hjælpe 
dem til at tage de første skridt.

og som statistikken tydeligt viser, går det 
den forkerte vej fordi man enten ikke forsøger 
at ændre noget, eller fordi man ikke har red-
skaberne til at gøre det der virker. eller fordi 

nadveren er kirkens mest glædelige budskab 
om at Jesus er med os alle dage, hvorfor skal 
dette budskab så ledsages af musik i mol ved 
altergangen? 

Syng! Dans! Jubl! For de fleste kirkegængere 
kan vel næppe noget være federe end at få be-
sked om at selv om vi synder, fejler, skuffer og 
sårer, er Jesus med os. eller hvad? nogle gange 
er det som om budskabet ikke trænger igen-
nem, fordi det drukner i rituel praksis som de 
98 % af kirkegængerne der har andet at lave om 
søndagen, ikke helt forstår.

efter min opfattelse er kirken nødt til at an-
lægge en moderne og yderst professionel hold-
ning til forkyndelse. og hvorfor skulle kirken 
ikke eksperimentere, udvide repertoiret, un-
dersøge markedet? Jeg kunne godt tænke mig 
en kirke på markedsvilkår. en kirke, bundet 
af trosbekendelse og forkyndelsesgrundlag, 
skriftsamling osv. som det kendes fra den nu-
værende Folkekirke. Grundbudskabet kan der 
nemlig ikke ændres på; man kan ikke en gang 
gå på kompromis, men må tage hele pakken, 
og det er den forudsætning der skal lægges til 
grund for arbejdet. På den baggrund kan man 
så nytænke. Det er fx ikke helligbrøde at tænke 
markedsføring ind i mission og forkyndelse. 
Jesus sagde ’Gå ud i alverden og gør alle fol-
keslagene til mine disciple …’, og det kan man 
ikke gøre uden at fortælle og dermed overbe-
vise modtageren af budskabet. og det er altså, 
om man vil det eller ej, reklame. Ordet ’rekla-

Et greb om hjertet

sØnDaG Den 16. november blev pas-
tor Bo Nicolaisen indsat i embedet som 
halvtidspræst i slesvig og omegns danske 
menighed, samt halvtids børne- og ung-
domspræst. Det er glædeligt at byde en ny 
præst velkommen, men en velkomst be-
tyder også en afsked. Her på Kirkesiden 
vil vi gerne benytte lejligheden til at tage 
afsked med pastor Paul Møller, som i de 
sidste tre år har fungeret som konstitueret 
sognepræst i slesvig.

Paul Møller har været præst i Bov og 
var egentlig gået på pension, men sav-
nede præstejobbet. Samtidig blev der en 
stilling ledig i slesvig, som man gerne 
ville have midlertidigt besat, indtil man 
havde fundet ud af, hvordan den i frem-
tiden skulle struktureres, så da provsten 
ringede til Paul og bad om hans hjælp 
med at varetage embedet, til man havde 
fundet en god løsning på, hvordan præ-
stestillingen i fremtiden skulle se ud, så 
sagde han ”Ja!” og hvordan er det så, at 
komme fra en menighed i Sønderjylland 
til en menighed i sydslesvig?

”meget anderledes”, lød svaret. I Dan-
mark er præsterne mere ”forkælede” på 
personalesiden og menighederne kvanti-
tativt er meget større. til gengæld er der 
en åbenhed og interesse for kirken i syd-
slesvig – man VIL sin kirke her, hvilket 
også afspejler sig i kirkegangen, som Paul 
møller har været utroligt glad for. 

og så har sydslesvig i den grad grebet 
ham om hjertet. Den specielle sydslesvig-
ske ånd, et stærkt fællesskab, som man 
både i kirken og de andre foreninger vir-
kelig føler og mærker og som han har tabt 
sit hjerte til i en sådan grad, at han ikke 
kan sige sydslesvig helt farvel. sammen 
med Christian ulrich terp har han arran-
geret en tur i Luthers fodspor til foråret 
og desuden har han meddelt provsten, at 
han står til rådighed, hvis der skulle blive 
brug for en ”reservepræst” igen.

Vi, der har været kollegaer med Paul 
møller glæder os også over, at det ikke 
bliver et ”farvel”, men et ”på gensyn”. Vi 
glæder os til at se dig igen. samtidig skal 
lyde et hjerteligt VELKOMMEN til Bo Ni-
colaisen. Vi glæder os til samarbejdet. 

Henriette Gosvig Knudsen

Ruben Fønsbo

Skribenten, Hans Raun Iversen, er leder af Center 
for Kirkeforskning ved Københavns Universitet

man klamrer sig til traditionen som garant for 
kirkens berettigelse. Kirken skal være der når 
folk har brug for den, og det er vigtigt at være 
opmærksom på at de kommer ikke af sig selv. 
Kirken er nødt til at råbe op om hvad den kan 
tilbyde, og når folk kender kirken, har et for-
hold til den og er tryg ved kirkelige handlin-
ger, skal de nok komme. man skal slippe vane-
tænkningen, og det lader sig næppe gøre hvis 
man fortsætter uden andre langsigtede planer 
end at opretholde noget der ligner status quo.

Derfor: Lad os få en kirke der er synlig, nær-
værende og brugbar, og lad kirken forkynde 
på den måde som man mener fungerer bedst, 
bl.a. ved at kommunikere på lige fod med virk-
somheder, foreninger og institutioner der også 
arbejder for at få opmærksomhed. Kirken har 
trods alt overlevet ca. 2.000 års forfølgelse, for-
søg på udryddelse, modgang og omvæltninger, 
så mon ikke budskabet er stærkt nok til at kir-
ken også kan leve med og af at stå på egne ben?

’What Money Can´t Buy’ er et forsknings-
projekt der undersøger, hvad der sker med 
institutioner, når de skal manøvrere mellem 
statens markedsorienterede borgere, brugernes 
individualisering samt institutionernes bidrag 
til samfundets sammenhængskraft. Projektet 
er finansieret med 6,3 millioner kroner fra 
Forskningsrådet for Kultur og Kommunika-
tion.
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[KONTAKT] 40 gildemedlemmer fra 
Sct. Georgs-gilderne i Sønderjylland 
distrikt havde sat hinanden stævne for 
nogle dage siden i Menighedshuset i 
Østergade i Sønderborg for at afholde 
gildernes fellowship-day.
Fellowship-day afholdes alle steder i 
verden, hvor der er en gildebevægel-
se. Det er en international aften, hvor 
man besinder sig på, at man er en del 
af en international gildebevægelse. På 
verdensplan er der knapt 56.000 gil-
despejdere.
Aftenen var tilrettelagt af distriktets in-
ternationale sekretær Pia Born, Nord-
borg, og af gildemester Ellen Nissen, 
Sønderborg.
Efter den traditionelle gildehals åbning 
ved distriktsgildemester Peter Buhl fra 
Nordborg holdt gildemester Ami Jes-
sen fra Flensborg gildemestertalen, og 
der indtoges en lille syrisk inspireret 

ret med lammekød og ris. 
Den afgående redaktør for distriktets 
gildeblad, Mogens Nærum, Aabenraa, 
takkedes hjerteligt for et særdeles godt 

udført arbejde.
Derefter holdt pensioneret lektor på 
Sønderborg Statsskole, Maren Bock 
Grønløkke, Sønderborg, et fængslende 
foredrag om Syrien før borgerkrigen. 
Maren Bock er student fra Duborg-
Skolen og har haft mangeårige tætte 
kontakter til Syrien. Hun har været 
der mange gange for at studere landet 
og for at besøge venner. Syrien er et 
kulturland med et højt uddannelsesni-
veau, kunne deltagerne høre, hvor re-
ligionerne førhen kunne leve sammen 
i fred og fordragelighed. 
Der blev afleveret legetøj til de syriske 
flygtningebørn, der bor på Sønderborg 
Kaserne.
En interessant og oplysende aften, 
hvor der blev sat et ansigt på Syrien.

ami

Satte ansigt på Syrien

Maren Bock Grønløkke fortalte om Sy-
rien. (Foto: privat)

[KONTAKT] Ved søndagens gudstje-
neste i Ansgar Kirke Flensborg kl. 10 
spiller Holger Schreiber. Som ”motet” 
bliver der marimba og sang ”Tunge 
mørke natteskyer” af Jacob Knudsen, 
musik af Carl Nielsen.

Marimba
[KONTAKT] Vi synger advent ind med 
Tågelundkoret søndag den 30. no-
vember kl. 16, oplyser menighedsråds-
formand i Harreslev, Grethe Kreutzer. 
Koret har eksisteret siden 1978 – den-
gang hed det ”Egtved Musikhøjskoles 
kor” og havde hjemsted samme sted.
Koret dirigeres siden 1988 af Ebbe 
Kaad Jacobsen, der er uddannet lærer 
fra Kolding Seminarium med liniefag 

i musik, og består af ca. 30 sangere 
med et blandet repertoire, der spæn-
der fra klassisk kormusik over danske 
sange til revyviser og filmmusik samt 
spirituals.
1. søndag i advent, når koret gæster 
Harreslev, bliver det med et alsidigt 
advents- og juleprogram, ligesom der 
vil blive enkelte fællessalmer under-
vejs. 

Advent synges ind
Tågelundkoret.

[KONTAKT] Lørdag den 29. novem-
ber kl. 11-17 organiserer SSF Slesvig 
Centrum-Nord i samarbejde med 
Slesvig Spejderkorps igen julebasar på 
Slesvighus med mange spændende og 
kreative hobby-udstillere samt et læk-
kert cafeteria med hjemmebagt kage, 
kaffe og kakao.
Hiort Lorenzen Skolens kor og lucia-
piger under ledelse af Kirsten Vognsen 
Weiß og Arno Prost sørger for hyggelig 
julestemning. Her møder man gamle 
og nye venner i en hyggelig atmo-
sfære. I år er julebasaren endnu større 
end sidste år.

Julebasar på 
Slesvighus

[KONTAKT] Egernførde SSF oplyser, 
at der er få pladser tilbage i bussen, 
når distriktet lørdag den 6. december 
tager på juleindkøbstur til København i 
samarbejde med kirken.
Info og tilmelding via sekretariatet, tlf. 
04351-2527.

Der er afgang fra Medborgerhuset kl. 
6, og man er tilbage ved midnatstid.
Medlemsprisen er 32 hhv. 26 euro; 
ikke-medlemmer betaler 40 hhv. 34 
euro. Prisen inkluderer busturen, et 
glas sekt/ saft og lidt lækkert undervejs. 
Eventuelle Tivoli-besøg organiserer 

man selv. Beløbet overføres - afstemt 
med sekretariatet - til SSFs konto i 
Union-Bank Slesvig, IBAN DE84 2152 
0100 0003 0115 34 senest torsdag 
den 4. december. Kvittering eller kon-
toudtog gælder som adgangskort til 
bussen.

Få pladser tilbage på juleturen

[KONTAKT] Den nye kollega til pastor 
Ulrich Chr. Terp ved Slesvig og Om-
egns danske menighed, Bo Nicolaisen, 
der også er børne- og unge-præst på 

deltid, blev indsat og siden budt vel-
kommen af menigheden ved et velbe-
søgt og festligt samvær i søndags. 

Ny i Slesvig

Ved Bo Nicolaisens side bl.a. provst Viggo Jacobsen og menighedsrådsformand 
Jesper Bolund Nielsen. (Foto: Bernd Bossemeier)

[KONTAKT] SSFs bidrag til Schleswiger 
Jazzherbst ved Schleswiger Musikclub, 
som SSF er medlem af, var en yderst 
vellykket og velbesøgt koncert i fredags 
med swing, latin og bebop af Malene 
Kjærgaard og band (Jan Harbeck, Mor-
ten Lund, Tobias Dall Mikkelsen og 
Mads Kjølby) på Slesvighus.
Deres repertoire og musik var alsidigt 
begejstrende, og blev kvitteret med 
stående bifald.
Kunstnerne og de mange publikum-
mer, også fra lokalforeningen Pro Loll-
fuss, var indledningsvis blevet budt vel-
kommen af Elke Svendsen; blomsterne 
blev overrakt af SSFs amtsstyrelse med 
formand Franz Dittrich i spidsen. (Foto: 
Lars Thomsen)

[KONTAKT] Onsdag, 26. november 
kl. 15-16 præsenterer Lillis Lyttesalon 
på Flensborg Bibliotek et nyt afsnit af 
”Alle tiders historier”, højtlæsning for 
voksne med kunsthistoriker Grethe 
Bay, der læser fortællingen ”Portræt-

maleren” af Julian Barnes.
Vært er bibliotekar Lilli Bruhn.
Kaffe/the og kage kan købes.
Næste lyttesalon: onsdag den 17. de-
cember.

Alle tiders historier i Lillis 
Lyttesalon

[KONTAKT] Aktive Kvinder Egernførde 
afholder basar søndag den 30. novem-
ber kl. 14 i Jes Kruse-Skolens store hal 
på H.C. Andersensvej 2
De har igen stort udvalg af bl.a. hånd-

arbejder, mobiler, julekort.
Der kan købes kaffe og hjemmebagte 
kager og boller.
Og der bliver en tombola.

Aktiv julebasar

[KONTAKT] Hytten/ Okslev SSF har 
julebasar lørdag den 22. november 
kl. 10-17 på Askfelt Danske Skole, 
Landsbygaden/ Dorfstr. 25 i Askfelt/ 
Ascheffel.
Der er boder med bl.a. filtede tasker 
og hjemmesko, dørkranse og dekora-

tioner. 
I år er der også et lille værksted, hvor 
man selv kan lave en dekoration.
Bestyrelsen og dens flittige hjælpere 
har sørget for kulinariske lækkerier 
som smurte rundstykker, pølser m. 
brød, kaffe og kage.

Julebasar på skolen

[KONTAKT] Fredag den 27. november 
byder de danske i Frederiksstad tradi-
tionen tro til julebasar i Paludanushu-
set mellem klokken 10 og 16.
Der vil kunne købes julehusflid og ju-
lelækkerier såvel til fortæring på stedet 
som til at bringe med hjem. 

Et fast indslag er, at børnehavebør-
nene optræder med sang i gaden og 
at selveste julemanden kommer og 
belønner dem for deres bestræbelser 
med noget guf.

ph

[KONTAKT] Lørdag den 28. november 
klokken 14-17 finder det årlige jule-
marked på Husumhus sted. 
Her kan købes julepynt og marmela-
der. Der serveres æbleskiver og vafler.
Husum Danske Bibliotek holder 
denne dag udsalg af udgåede bøger, 
lige som Dolas Dukketeater spiller på 
biblioteket ikke mindre end tre gange 
i dagens løb.

ph

[KONTAKT] Fredag, 27. november 
klokken 16-20 holder mindretallet i 
Bredsted julestue på skolen. 
Hvor man andre steder holder jule-
marked eller julebasar, handler det 
i Bredsted nok så meget om, at man 
denne dag kan få lov selv at fremstille 
julepynt, julekonfekt, juledekoratio-
ner, adventskranse og hvad der nu 
hører julen til. 
Der bliver dog også både sunget og 
danset om juletræ og naturligvis kan 
man købe kaffe og kage. 

ph

Julemarked på Husumhus

Menighedsrådet sælger husflid for at 
skaffe midler til en ny præstegaard. 
(Foto: Peter Hansen)

Julestue på skolen

Fra sidste års julemarked. Der bindes 
kranse. (Foto: Peter Hansen)

I Frederiksstad får 
man besøg af selve-
ste julemanden, når 
der er basar. (Foto: 
Chr. Rasmussen)

Julebasar i Paludanushuset


