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sAnkeLMArk 6. feBrUAr

ÅBen for ALLe - HUsk tiLMeLDing

LeDer

Ny sæson
[KONTAKT] Torsdagskoret (foto: FlA) starter på en 
ny sæson i aften. Flere sangere velkomne.

God stemning
[KONTAKT] St. Knuds Gildet Flensborg havde sit 
Ordentlige Adelgilde (foto: privat) sidst.

Vinterfest
[KONTAKT] SSF/ SSW Flensborg By og SSF Flens-
borg Amt indbyder til vinterfest med musik og mad 
(foto fra i fjor) på Flensborghus.

Nyt kirkeskib
[KONTAKT] Den danske kirke i Jaruplund fik i søn-
dags overdraget et flot kirkeskib (foto: privat).

Program
Kl. 14.30 Velkomst 
  v/ Kirstin Asmussen, formand for Det Sydslesvigske Samråd 
  og Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger 

Kl. 14.35 Kort introduktion til baggrund
  v/ Jens A. Christiansen, generalsekretær for Sydslesvigsk Forening 
  og sekretær for Det Sydslesvigske Samråd

Kl. 14.40 Folkestyrets udfordringer i dagens Danmark – medborgerskab i det 21. årh. 
  v/ Troels Ravn, MF (S) og formand for Sydslesvigudvalget

Kl. 15.00 Det danske folkestyre – forudsætningerne og udviklingen  
  v/ Ove Korsgaard, professor ved Syddansk Universitet

Kl. 15.20 Præsentation af SdUs regionsmodel 
  v/ Ronny Grünewald, 1. næstformand 
  og Anders Kring, 2. næstformand i SdU

Kl. 15.40 Det danske mindretal og et udbygget folkestyre og demokrati 
  gennem et SydslesvigTing – formål og forudsætninger 
  v/ Mette Bock, MF (LA) og formand for Grænseforeningen

- PAUSE -

Kl. 16.30 Cafe-drøftelser

Kl. 17.30 Spørgsmål og debat

Kl. 18.15 Opsamling ved Mette Bock

Ordstyrer: Mette Bock 

Konferencen afsluttes med et lettere traktement

Alle kan deltage!

SydslesvigTing
Konference om udvikling af det danske mindretals folkestyre og demokrati

Det Sydslesvigske Samråd inviterer til en åben konference
lørdag den 24. januar 2015 kl. 14.30 – 18.30
på Jaruplund Højskole, Lundweg 2, Handewitt

Layout: Sydslesvigsk Forening e.V., Dansk Generalsekretariat Flensborg • www.syfo.de

Vi beder venligst om tilmelding senest fredag, den 16.1.2015 
på tlf. +49 461 144080 eller til jette@syfo.de

[KONTAKT] Stammkomitee von 1864 
og Sydslesvigsk Forening står også i 
år for 1864-mindehøjtidelighederne i 
Sankalmark/ Oversø fredag den 6. fe-
bruar i anledning af 151 års dagen for 
træfningen dér.
Vil man følge dem, der fra Flensborg 
går til fods derud, er der afgang kl. 
9.30 fra Nytorv/ Neumarkt, pause 
i Bilskov/ Bilschau kl. 10.30-11.00, 
kransenedlæggelse ved mindesmærket 
i skoven kl. 11.15, mindesamvær ved 
den danske mindestøtte kl. 11.30 og 

mindehøjtidelighed ved det østrigske 
mindesmærke kl. 11.45.
Ved samværet ved den danske min-
destøtte synges første vers af Der 
er et yndigt Land, ved det østrigske 
mindesmærke første vers af Schleswig-
Holstein-Lied.
Den officielle tale, der på skift holdes 
ved det danske og det østrigske min-
desmærke, afleveres i år af Slesvig-
Flensborg amts landråd dr. Wolfgang 
Buschmann ved det østrigske mindes-
mærke.

Efterfølgende indsættes busser for at 
køre de tilmeldte til fællesspisningen i 
Tarp og siden tilbage til Bilskov.
Mens deltagelsen i arrangementet 
som sådant er åbent, skal man være 
tilmeldt for at deltage i spisningen. 
Det sker bedst via Gaby Böttinger på 
Dansk Generalsekretariat, tlf. 0461 
14408-119, mail gaby@syfo.de, 
senest fredag den 30. januar - men 
gerne før.

Dansk-tysk-østrigsk minde

Fra sidste års Sankelmark-minde, det 
150., med bl.a. parlamentsformænd 
fra Danmark, Slesvig-Holsten og østrig-
ske Steiermark. (Foto: Martina Metzger)

[KONTAKT] Når sammenslut-
ningen ”Für ein buntes Flens-
burg” (For et broget Flensborg) 
mandag den 19. januar kalder 
til demonstration kl. 17 ved 
Nørreport, er SSF og SSW med 
- omtalt andetsteds her på KON-
TAKT.
Også et nationalt mindretal som 
det danske i Sydslesvig, der er 
kendt for at værne om elemen-
tære menneskerettigheder, må 
selvsagt vise ansigt og solidari-
sere sig med kampen for demo-
krati, ytringsfrihed, pressefrihed, 
for menneskerettigheder og 
mindretalsbeskyttelse; og lægge 
afstand til terroren som eksem-
pelvis i sidste uge i Paris - men 
også til de indvandrerfjendske 
Pegida-demonstrationer.
For slet ikke at tale om de man-
ge terrorangreb med tusindvis af 

ofre overalt i verden i de seneste 
år.
Retten til egen kultur og identi-
tet i fredelig sameksistens med 
ens nabo er et værdigrundlag, vi 
er kaldet til at forsvare med ord 
og et bevidst, civiliseret hand-
lingsmønster, såvel i vort græn-
seland som i verden.
Netop i disse dage er det vigtigt 
at besinde sig og vise, at vi øn-
sker at fremme den kulturelle 
mangfoldighed på grundlag af 
at ville de andre uden at opgive 
os selv.
Vi fra SSF opfordrer vore med-
lemmer og partnere til at deltage 
i demonstrationen på mandag.
Sjældent i nyere tid har det 
været mere påkrævet, at det 
danske mindretal viser flag og 
solidaritet.

SYDSLESVIGSK FORENING

Trop op på 
mandag og 
sæt et tegn



16.
Lyksborg UF: Fredagsklub på skolen kl. 18.30
SSF Husum og Ejdersted amter: Vestkystkultur med H.P. Lange og Delta Connection på 
Husumhus kl. 20
SSF Rensborg by: Bogbuscafé i Ejderhuset kl. 14.30

17.
SdU: Badminton-ungdomsstævne for U9-19 på A.P. Møller Skolen, Slesvig
SSF-distrikt Egernførde: Tilbageblik på 2014 i Medborgerhuset kl. 15

18.
SdU: SdU-mesterskaber i bordtennis i Idrætshallen Flensborg kl. 9 

19.
SSF: Koncert med Sønderjyllands Symfoniorkester i Bethlehem Kirche, Kiel kl. 19.30
SSF-distrikt Skovby: Nytårsfrokost med duoen ”Mojn-Moin” i Hærvejshuset kl. 13
Sporskifte: Debatmøde om Regionsmodellen er AFLYST

20.
Flensborg-Biffen: Filmen ”Kapgang”, Flensborghus kl. 19.30
Dansk Husflidskreds Sydslesvig: Klub på Oksevejens Skole, Flensborg, kl. 19-21.30
SSF: Koncert med Sønderjyllands Symfoniorkester i Læk danske kirke kl. 19.30
Lyksborg Kvindeforening: Aktivitet på skolen kl. 15.30
SSF- og SSW-distrikt Vanderupl/Jørl: Generalforsamlinger på skolen kl. 20
Aktive Kvinder Egernførde: Bankoaften i Medborgerhuset
Sønderbrarup Seniorklub: Fortælleeftermiddag i menighedslokalet, Schleswiger Str. 40 
kl. 15

21.
SSF: Koncert med Sønderjyllands Symfoniorkester på Uffe-Skolen, Tønning, kl. 19.30
SSF-distrikt Hanved/Langbjerg: Foredrag med Karl Kring om ”Argentina” i Langbjerg For-
samlingshus kl. 19
Lyksborg pastorat: Læsekreds i præstegården kl. 19.30
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset k. 19

22.
Det Lille Teater Flensborg: ”Gummi Tarzan”, Hjemmet, Mariegade 20, kl. 19
Sydslesvigs Danske Kunstforening: Åbning af udstillingen ”Rolf Schröder retrospektiv” på 
Flensborg Bibliotek kl. 20
SSF- og SSW-distrikt Oversø/Frørup: Generalforsamlinger i Restaurant Salz & Pfeffer kl. 19
SSF- og SSW-distrikt Store Solt: Generalforsamlinger i Møllebro Forsamlingshus kl. 17
SSF- og SSW-distrikt St. Peter-Ording: Generalforsamlinger i Klitskolen kl. 20
Torsdagsklubben Mårkær: Møde hos Gertrud Jochimsen kl. 15
SSF-distrikt Stenfelt: Generalforsamling hos Nikolaus og Else Marxen kl. 18

  Ugen 
der kommer
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FdF FLenSBorgTorSdAgSkoreT

egernFØrde SSF I.

SYdSLeSVIgUdVALgeT

TArUP SSF/ SSW

FLenSBorg-BIFFen

[KONTAKT] Tirsdag den 20. januar har 
Flensborg-Biffen sæsonen første fore-
stilling, Niels Arden Oplevs ”Kapgang”. 
Filmen vises som sædvanlig i salen på 
Flensborghus kl. 19.30; med servering, 
rødvin og ost for 5 euro.
Biffens programfolder for foråretsæ-
sonen er udkommet og ligger klar til 
afhentning på Flensborghus, Flensborg 
Bibliotek, Nordisk Informationskontor 
og Aktivitetshuset.

Fra Biffens folder: De beige-farvede 
70ere er tilbage i denne filmperle. Lige 
før 14-årige Martin skal konfirmeres, 
dør hans mor uventet af blodkræft. 
Familien kastes ud af kurs, alt imens 
Martin må klare turbulenserne og sor-
gen, og bl.a. selv håndtere bordplanen 
og alle de andre ting, han går og bøv-
ler med som teenage-dreng i Sønder 
Omme.

Kapgang på tirsdag

[KONTAKT] Tarup SSF-/ SSW-distrikt 
minder om generalforsamlingerne 
fredag den 30. januar kl. 19.30 i Ta-
ruphus.

Af hensyn til serveringen - grønkål 
med tilbehør - bedes om tilmelding se-
nest mandag den 26. januar til braun-
tarup@gmx.de hhv. tlf. 674 2937.

Husk generalforsamlingen

[KONTAKT] Folketingets Sydslesvig-
udvalg har valgt at projektstøtte seks 
af 10 anmeldte projekter i Sydslesvig 
med 2,9 mio. kr.
”Blandt de opgaver, som vi i Sydsles-
vigudvalget tillægger stor vægt, er at 
medvirke til, at flere danskere nord 
for grænsen får en mere indgående 
forståelse for det danske mindretal syd 
for grænsen. 
2014 har med afsæt i markeringen af 
150-året for krigen i 1864 medført, at 
mindretallet har optrådt hyppigt på tv-
skærmene rundt om i de danske stuer: 
Både Jan Gintberg, Anders Agger og 
Anne Hjernøe fra DR samt Søren 
Vesterby m.fl. fra TV SYD har gæstet 
Sydslesvig  og har været med til at 
beskrive de særlige bånd, der knytter 
Danmark og mindretallet sammen.
TV-udsendelserne har desværre også 
bekræftet os i, at kendskabet til min-
dretallet i Danmark er på retur; især 
blandt de yngre står vi foran en stor 
opgave. Derfor har vi igen i år valgt  at 
støtte projekter, der sætter fokus på 
oplysningsindsatsen i Danmark”, udta-
ler Sydslesvigudvalgets formand Troels 
Ravn.
Det sydslesvigske Samråds og Græn-
seforeningens ansøgning om to mill. 
kr. til realisering af informations- og 
kommunikationsprojektet i Danmark 
er ikke tilgodeset af udvalget, men 

følgende projektansøgninger blev imø-
dekommet:

SYDSLESVIGERE I KRIG
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.
Tilskud: 525.000 kr. - 3 år.
Omdrejningspunktet for projektet er 
historien om danske sydslesvigeres 
deltagelse i 1. Verdenskrig 1914-1918. 
Dansk Centralbibliotek og Flensborg 
Avis bringer de næste tre år månedlige 
artikler under temaet ”Sydslesvigere i 
krig”, der er baseret på beretninger fra 
dansksindede, der deltog i krigen.
Målgruppen er udover avisens læ-
sere brugere af Facebook-gruppen 
”Sønderjyder og den store krig 1914-
1918”, der indtil nu har haft over 
100.000 besøgende.

SYDSLESVIGHISTORIE.DK
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
Tilskud: 1.440.000 kr. - 3 år.
Dansk Centralbibliotek skaber i samar-
bejde med Institut for Design og Kom-
munikation ved Syddansk Universitet 
den nye webportal sydslesvighistorie.
dk. Hovedformålet er at præsentere 
den store samling af billeder, historiske 
film, plakater, kort, digitaliserede bø-
ger fra bibliotekets forskningsafdelings 
udgivelsesrække, digitaliserede bøger 
fra Den Slesvigske Samling og andet 
digitalt materiale fra Sydslesvig på en 

ny, overskuelig og lettilgængelig måde.
Den ene målgruppe er mennesker 
med interesse for visuelt materiale fra 
Sydslesvig og for sydslesvigsk historie 
generelt. Den anden målgruppe er 
folkeskolens 8.-10. klasser samt ung-
domsuddannelser, og der udarbejdes 
undervisningsmateriale målrettet på 
denne gruppe.

ELEVUDVEKSLING
 – en moderne dannelsesrejse.
Dansk Skoleforening for Sydslesvig.
Tilskud: 75.000 - 1 år.
I 2014 var der et rekord stort antal ud-
vekslingselever, men stadig ikke nok til 
at opfylde alle ønsker på begge sider 
af grænsen. Udvekslingsophold, hvor 
unge indkvarteres privat og følger sko-
legangen i enten en skole i Danmark 
hhv. en dansk skole i Sydslesvig, er en 
unik måde at skabe fokus på båndet 
mellem Danmark og mindretallet. 
Ud over at have en historisk betyd-
ning, er udvekslingselevernes rejser 
også en vigtigt del af identitetsdannel-
sen i den nye generation af mindretal-
let.
Gennem et informationsprojekt, der 
kan bruges på flere platforme, gives et 
nutidigt indblik i, hvad det vil sige at 
være udvekslingselev og barn i min-
dretallet. Projektet består af en sang, 
en musikvideo og en mini-reportage-

film. 

SYDSLESVIG
– steder og mennesker.
Grænseforeningen.
Tilskud: 175.000 kr. - 1 år.
I samarbejde med forfatter Kristian 
Ditlev Jensen og Gyldendal udgiver 
Grænseforeningen bogen ”Sydslesvig. 
Steder og mennesker”; i samme for-
mat og kvalitet som ”Sønderjylland. 
Steder og mennesker”.
Med bogen forsøger Kristian Ditlev 
Jensen - med tilflytterens øjne - at se 
nærmere på det danske mindretal i 
Sydslesvig. Formen bliver en række es-
says, skrevet med litterær kvalitet; es-
says, der går tæt på nogle store emner 
som tro, nationalfølelse, gastronomi, 
historie etc. Ideen er at skildre min-
dretallet for den danske befolknings 
øvrige borgere. 

NORDVENDT VANDREUDSTILLING
om det danske mindretal.
Sydslesvigsk Forening.
Tilskud: 500.000 kr. - 1 år.
Målgruppen for SSFs vandreudstil-
ling er primært danskere, der endnu 
ikke ved særlig meget om det danske 
mindretal. Udstillingen skal have alle 
historiske facts på plads, og derfor 
tilstræbes konsulentbistand af en hi-
storiker. Udstillingen skal virke optisk 

tiltalende og være interaktiv i form af 
tablets, hvor den besøgende selv kan 
vælge det emne, der lige netop inte-
resserer. 

SSF er også interesseret i at oplyse sko-
leelever fra 7. klasse og opefter, så ud-
stillingen skal være moderne og nem 
at gå til. Desuden skal de personlige 
fortællinger, som allerede er en del af 
den nuværende udstilling, suppleres 
med nye.

KØBENHAVN-BONN
- erklæringerne i et uddannelsesper-
spektiv.
Dansk Skoleforening for Sydslesvig.
Tilskud: 176.500 kr. - 1 år.
Den 29. marts 2015 er det 60 år 
siden, at København-Bonn erklærin-
gerne om de nationale mindretal i det 
dansk-tyske grænseland blev fremsat.
I anledning af jubilæet går A.P. Møller 
Skolen i Slesvig og handelsgymnasiet 
Business College Syd i Sønderborg 
sammen om at stort arrangement 
for elever på ungdomsuddannelser 
i grænseregionen, også for at skabe 
viden og engagement for det danske 
mindretal i et fremadrettet perspektiv.
Målgruppen er unge i aldersgruppen 
17-19 år.

Seks projekter støttes

[KONTAKT] Egernførde SSF har ikke 
ændret på tilbageblik-arrangementet, 
som ellers meddelt på sidste uges 
KONTAKT.
Arrangementet ”tilbageblik for med-
lemmer” finder sted lørdag den 17. 
januar. Tidspunktet var bebudet æn-
dret til om aftenen, men det er ikke 
korrekt. Mødet finder det sted kl. 15 i 
Medborgerhuset.
Den eftermiddag gives et tilbageblik 
for medlemmer på året, der gik i SSF 
Egernførde, et hyggeligt, uforpligen-
tende samvær over en kop kaffe/glögg 
og småkager, mens man ser billeder 
fra arrangementerne i 2014.

”Tilbageblik”
alligevel kl. 15

[KONTAKT] Torsdagskoret starter på 
forårssæsonen med øveaftenen i dag.
Det er 150-året for Carl Nielsens fød-
sel, og det fejrer koret ved, at mange 
af hans fine sange er med i dets forårs-
repertoire. 
I efteråret var kormedlemmerne så 
heldige at få Stefan Graw fra Flensborg 
som ny korleder. Det blev til to fanta-
stiske julekoncerter i hans regi.
Har du lyst til at synge, så kom til 
Torsdagskorets koraften om torsdagen 
kl.19.00-21.30 i Gustav Johannsen-
Skolens festsal.
Har du spørgsmål, kan du kontakte 
korets formand Birte Kohrt på 04634-
9732 eller birte@kohrt.dk

Starter på
en ny sæson

[KONTAKT] Børn og unge i FDF Flens-
borg kan se frem til en travl opstart-
sæson i 2015:
Mandag den 19. januar er der FDF-
møde i ishallen i Kobbermølle. 26. 
januar er der GPS-løb med start på 
Cornelius Hansen-Skolen. Og den 2. 
februar er der FDF-møde på Cornelius 
Hansen-Skolen.
9. februar mødes puslinge og tumlinge 
i Ansgar kirkes menighedslokaler for 
at gøre klar til fastelavnsgudstjenesten, 
mens pilte og væbnere mødes i Ugle-
reden i Tarp for at møde en FDF-kreds 
fra Odense.
Søndag den 15. februar kl. 14 deltager 
FDF-Flensborg i en farverig fastelavns-
gudstjeneste  i Ansgar kirke i Flens-
borg.
Mandag den 16. februar er FDF-
mødet aflyst, fordi det er fastelavn. Og 
mandag den 23. februar kommer Jo-
han Herold til Uglereden for at kunne 
indvie FDF Flensborgs nye keyboard. 

Mandagene 3.+9.+16.+23. marts 
bliver der FDF-møder i Uglereden, 
mens mødet mandag den 30. marts 
er aflyst på grund af ledermøde. Efter 
påskeferien er der FDF-møde igen den 
27. april i Uglereden.
Sammen med andre FDF-kredse del-
tager FDF Flensborg i til FDF-stævne 
lørdag den 9. maj i Gråsten.
De almindelige FDF-møder afholdes 
i tidsrummet kl 16-18. Kredsens faste 
mødesteder er Cornelius Hansen-Sko-
len, Gl. Kobbermøllevej/ Alter Kup-
fermühlenweg 15, 24939 Flensborg; 
Ansgar kirke, Åbenrågade/ Apenrader 
Str. 25, 24939 Flensborg; Uglereden, 
Tarpholz 1, 24963 Tarp.
Yderligere oplysninger om FDF-arbej-
det i Flensborg fås hos kredslederpar-
ret Marie og Sten Andersen på telefon 
0461 770 3047, sten_andersen@
skoleforeningen.de hhv. på www.face-
book.com/FDFFlensborg.

StA

Er startet igen
En gruppe FDF-ere på GPS-løb ved Flensborg fjord. (Foto: Mads Meng)



[KONTAKT] Knudsbrødrene holder 
mange traditioner i hævd. En af disse 
er Det Ordentlige Adelgilde, som af-
holdes den 7. januar hvert år. Denne 
sammenkomst er viet broderskabstan-
ken samt mindet om de hedengangne 
brødre. Gildets skytspatron St. Knud 
Lavard blev skændig snigmyrdet netop 
den 7. januar i 1131 og helgenkåret i 
1170.
På denne dag bliver der også udtalt 
mindeord om de brødre, som gildet 
måtte sige farvel til i det forløbne år: 
Rüdiger Rathke og Ejnar Jensen.
Arrangementet hører til gildeårets 

mest højtidelige og stemningsfyldte, 
som igen i år var yderst godt besøgt. Et 
halv hundrede brødre fra når og fjern 
havde fundet vejen til St. Knudsborg, 

som nu i næsten 170 år har været gil-
dets hjemsted i det sydlige Flensborg i 
sognet Achter de Möhl.
Påklædningen er kjole og hvidt, og 
menuen står traditionelt på karper.

NYTÆNKNING OG
SELVRANSAGELSE
Brødrene hører bl.a. oldermand Heinz 
Rudebecks nytårsbudskab med træk 
af gildets lange historie. Broderskabets 
gamle velkomst fra 1728 går fra bro-
derhånd til broderhånd med ordene: 
”Tænk på dine hedengangne brødre”.
En fyldig beretning om gildeåret, der 
er gået, hører til programmet, ligesom 
brd. kanslers tale for gildet, der i ud-
drag er blevet bragt som kronik i Flens-
borg Avis. Emnet var ”Nytænkning og 
ransagelse i det gamle broderskab”. 
Den røde tråd i brd. kanslers ord var 
bl.a. fornyelsen af broderkredsen. 
Dette skal der tages fat på i indevæ-
rende år.
Traditionstalen for majestæt brd. Uwe 
Hansen blev holdt af brd. kaptajn Pe-
ter Rogg.

TAK TIL ERIK JENSEN
I mands minde har brd. Erik Jensen 
udført arbejdet som sekretær og bl.a. 
skrevet utallige referater og protokoller 
om gildets arrangementer og hændel-
ser. Dette arbejde har han udført med 
kyndige evner og med kærlig hånd, et 
arbejde der er værdifuld for eftertiden. 
Brd. Erik Jensen mente dog, at tiden 
var inde til at lægge ansvaret herfor i 
yngre hænder.
Brd. Henrik Faarvang blev eenstemmig 
valgt til brd. Erik Jensen efterfølger, 
der således aflagde sin sidste beretning 
som sekretær i gildet denne aften.
Klokken var omkring midnat, da de 
sidste brødre gik hjem hver til sit efter 
en dejlig aften i broderskabets ånd.

HUH

SDU

ANNELIESE BICHEL, SLESVIG

SØNDERJYDERNE I LÆK & TØNNING

SKOLEFORENINGEN

ORDENTLIGT ADELGILDE PÅ KNUDSBORG
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AKTI

FLENSBORG & EGERNFØRDE

SØNDERBRARUP SILD KIEL

[KONTAKT] Menigheden og SSF i 
Sønder Brarup og Stenfeld inviterer til 
senior-eftermiddag i menighedens lo-
kale, Slesviggade/ Schleswiger Str. 38, 
Sønder Brarup, tirsdag den 20. januar 
kl. 15; ”fortælleeftermiddag – dengang 
jeg gik i skole” og kaffebord (2 euro).

Fortælle-møde
[KONTAKT] SdU, VUIF, børnehaven 
og skolen på Sild indbyder til familie-
dans på skolen lørdag den 24. januar 
kl. 15-17. Alle kan være med, når spil-
lemænd spiller op til folke- og andre 
danse.Tilmelding inden 19. januar via 
børnehaven eller skolen.

Familiedans
[KONTAKT] SSF Pris-Klaustorps un-
geklub indbyder unge fra 1. klasse 
og opefter til danse-workshop ”jump 
style” lørdag den 31. januar kl. 10-16 
på Jernved Danske Skole. Undervis-
ningen foregår aldersopdelt. Kl. 16 er 
der offentlig opvisning, hvor familie og 
venner er velkomne.
Tilmelding endnu i dag på mail pia.r@
kielnet.net eller 0160/ 9683 8323.

Jump style

[KONTAKT] Det slesvig-holstenske 
kulturministerium og undervisningsmi-
nisterium gennemfører i samarbejde 
med ”Stiftung Mercator” et treårigt 
projekt omkring kulturel dannelse i 
skolen.
Hertil søges 60 lærere og 60 kunst-
nere, der kvalificeres og siden gen-
nemfører projekter og opbygger et 
netværk til fremme af kulturel dan-
nelse i skolerne.
Dansk Skoleforeningen har med kort 
varsel fået mulighed for at komme 

med i ansøgningsproceduren. En del-
tagelse afhænger af, at foreningen fin-
der kunstnere fra mindretallet, der har 
lyst til at være med.
Ansøgningsfristen er sat til den 23. 
januar 2015. Kunstnerne bør i deres 
ansøgning skrive, at de er fra det dan-
ske mindretal.
Mere og formularer på: http://www.
schleswig-holstein.de/MJKE/DE/Kultur-
politik/KulturelleBildung/Schule_trifft_
Kultur/Schule_trifft_Kultur_node.html

DD

Kunstnere efterlyses

Brd. sekretær Erik Jensen læser sit refe-
rat for sidste gang.

God stemning blandt brødrene. (Fotos: privat)

En aften i 
broderskabets ånd

[KONTAKT] Regn, blæst og kulde. Do-
las Dukkeater spiller til fulde. Sjove og 
eventyrlige stykker, der tager udgangs-
punkt i børneuniverset. Sure trolde, 
pjattede prinsesser og legendariske 
Kasper.
For de små og deres voksne.
Lørdag d. 17. januar kl. 11 i Flensborg 
Bibliotek, Nørregade/Norderstr. 59. 
Onsdag d. 21. januar kl. 15 i Fæl-
lesbiblioteket i Egernførde, Jes Kruse-
Skolen.

Dolas dukker

[KONTAKT] Tirsdag den 20. januar kl. 
19.30 giver Michaela Ensemble - Finn 
Sigfussen Quartet en offentlig kam-
merkoncert i Læk danske kirke.
På kryds og tværs har musikerne fra 
Sønderjyllands Symfoniorkester fundet 
sammen for at spille kammermusik, 
som de selv har valgt. Til kammerkon-
certerne kan man således møde musi-
kerne i nye roller - og i nye omgivelser 
langt fra de store koncertsale. Her kan 
man komme helt tæt på musikken - og 
på musikerne. 
Program:
Felix Mendelssohn: Streicher-Oktett.
Christoph W. Gluck: The Dance of 
the Blessed Spirits. Maria Theresia von 
Paradis: Sicilienne. 

Peter Tjaikowskij: Dance des mirlitons.
W.A. Mozart: Flötenquartett in D-Dur.

STRYGERE
Onsdag den 21. januar kl. 19.30 giver 
en strygerensemble fra Sønderjyllands 
Symfoniorkester en offentlig kam-
merkoncert i Uffe-Skolens kirkesal i 
Tønning.
Med Huba Holloköi som dirigent spil-
les følgende værker:
W.A. Mozart: Divertimento i F-dur.
Antonin Dvoák: Nocturne for strygere.
Edvard Grieg: Fra Holbergs tid.
Peteris Vasks: Musica Dolorosa.
SSF er arrangør begge steder.
www.sdjsymfoni.dk 

To kammerkoncerter

Nogle af de optrædende musi-
kere. (Foto: SSO)

[KONTAKT] For alle, der ønsker 
at starte aktivt og kreativt ind i det 
nye år, tilbyder Aktivitetshuset i 
Flensborg igen en bred vifte af 
kreative kurser.
Det nye program skulle gerne være 
vedlagt avisen i dag.
Hvis ikke du har fået det, ring på 
tlf. 0461 150 140.
Kurserne er også at finde på www.
aktivitetshuset.de.

Nye kurser

[KONTAKT] Anneliese Bichel rundede 
de 95 i søndags på alderdomshjemmet 
på Rådhustorvet i Slesvig, hvor der 
er bebudet en del gennemgribende 
nyt, men hvor fødselaren stoler på at 
kunne blive, og hvor hun har boet lige 
siden flytningen fra Lolfod for en år-
række siden.

Det er længe siden, hun havde kræfter 
nok til en spadseretur eller en omgang 
kegling, som hun ellers var god til. Og 
de gamle foreningskontakter er heller 
ikke mere, hvad de har været.
Men hun er stadig en livlig, interes-
seret kvinde, der på sin egen stille fa-
con fortalte om muntre og besværlige 

begivenheder fra hendes og afdøde 
ægtefælles liv.
Naboen Elke Svendsen var kommet 
forbi med omfavnelse og små gaver 
fra menigheden. Kirsten Hinrichsen fra 
SSF-distrikt Holm/Skt. Jørgen kiggede 
indenfor med en hilsen - ligesom to 
gamle naboer gjorde.
Men flere var der så heller ikke...
Gratulanterne savnede flere gæster 
i søndags, især også fra det dansk-
sydslesvigske fællesskab. For de ældre 
er så glade og taknemmelige ved at 
blive husket, i det mindste i anledning 
af fødselsdagene.
Anneliese Bichel har sat sig spor i sit 
lange samliv med fhv. SSF-amtssekre-
tær Magnus Bichel og deres tre børn, 
som bor i Danmark.

Johanna 

[KONTAKT] SdU har indkaldt til sen-
demandsmøde lørdag den 28. marts 
kl. 14 på Flensborghus. Der serveres 
suppe, foretages indskrivning af og ud-
leveres stemmesedler til de delegerede 
fra kl. 13.
Den foreløbige dagsorden kan ses på 
hjemmesiden www.sdu.de under ka-
lender, marts, sendemandsmøde.
1. næstformand Ronny Grünewald 
genopstiller ikke, men 2. næstformand 
Anders Kring gør.
Også fire andre styrelsesmedlemmer 
skal vælges; Hanne Noack og Anja Ot-
ten genopstiller.
Forslag til endelig dagsorden og til 

valg af 1. og 2. næstformand skal være 
Ungdomssekretariatet i hænde skrift-
ligt senest den 1. februar. 
Da den endelige dagsorden samt bilag 
skal sendes til de tilmeldte delegerede, 
bedes der om tilmelding til mødet in-
den den 2. marts. 

TO PRISER
Hvert år uddeles der to priser i forbin-
delse med SdUs sendemandsmøde. 
Kulturprisen gives som påskønnelse 
for lang tids indsats for kulturen eller 
for en enkeltstående begivenhed. Den 
kan altså tildeles kontroversielle perso-
ner, udøvende kunstnere, tålmodige 

slidere i kulissen eller til personer, der 
har gjort noget, der særligt kommer 
unge til gode. 
H.A.I. Pedersens vandrepokal er SdUs 
fornemste lederpokal, som tilfalder 
ledere og igangsættere indenfor idræt-
ten. Pokalen skal virke inspirerende og 
er en påskønnelse og en tak for virket 
indenfor SdU. 
Forslag til modtagere skal være afleve-
ret sammen med en kort begrundelse 
hos SdU, att. Horst Schneider, Nørre-
gade/ Norderstr. 76, 24939 Flensborg, 
inden fredag den 27. februar.

Sendemænd mødes

En stor 95 års dag

Anneliese Bichel og datteren Silke. 
(Foto: Bernd Bossemeier)
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SSF/ SSW FLENSBORG...

JARUPLUND

... OG SSF FLENSBORG AMT

[KONTAKT] Egernførde SSF er klar 
med en række arrangementer i det 
nye år:
Fredag den 30. januar kl. 19.30 er der 
stort banko på Jes Kruse-Skolen.
Distriktets ”Danske Fest” med suppe, 
steg og is finder sted lørdag den 7. fe-
bruar kl. 19 i Medborgerhust.
Fastelavnsfesten er programsat til lør-
dag den 14. februar kl. 14.30 i Med-
borgerhuset.
Generalforsamlingen finder sted tors-
dag den 26. februar kl. 19 i Medbor-
gerhuset; med valg af formand, bisid-
dere og revisorer.

BANKO
Distriktet afslutter den lange januar-
måned med en sjov mega-banko-aften 
fredag den
30. januar kl. 19.30 i aulaen på Jes 
Kruse-Skolen. Der er som sædvanlig 
mange dejlige gevinster, der venter på 
at blive vundet. Desuden deltager man 
automatisk i den store gratis-tombola.

DANSK FEST
Festen finder sted lørdag den 7. febru-
ar kl. 19, og der bliver serveret suppe, 
steg og is på god dansk manér.
Desuden byder aftenen på rø-
verbanko, stor tombola og musik til 
dans.
Senere på aftenen underholder bugta-
ler Sven-Ulf Jansen.
Drikkevarer kan købes til rimelige 
priser, medbragte drikkevarer må ikke 
nydes.
Tilmelding senest den 2. februar på 
sekretariatet, tlf. 04351-2527 (telefon-

svarer).
Medlemspris: 15 euro; unge og stude-
rende: 12 euro; ikke-medlemmer 22 
euro.

FASTELAVN
Distriktets store familie-fastelavnsfest 
holdes sammen med kirken den 14. 
februar kl. 14.30. Voksne og børn 
slår katten af tønden, synger, danser 
og spiser fastelavnsboller. Desuden 
præmieres de flotteste kostumer. 
Minimum-forklædning er en hat. 
Entréen er sat til 3,50 euro per person 
over 80 cm.
Tilmelding senest den 12. februar 
kl. 12 på sekretariatet, 04351/2527 
(telefonsvarer) eller mail til ssf-
egernfoerde@t-online.de .

VALG
SSF-distriktets generalforsamling finder 
sted den 26. februar kl. 19 i Med-
borgerhuset. Der er valg af formand, 
bisiddere og to revisorer. Bestyrelsen 
leder efter nye kræfter, der har lyst til 
at supplere vores bestyrelse og komme 
med nye input. Der serveres en bid 
mad inden selve mødet.

MARTS
Distriktet planlægger en gospelwork-
shop den 14. marts, en jazz-koncert 
den 20. marts og et gækkebrevs-
arrangement den 21. marts kl. 10-13, 
og deltagerne i Lemvigturen 2014 og 
andre interesserede inviteres til en 
gensyns-eftermiddag med billeder og 
hygge den 21. marts kl. 15.

Noget for enhver smag

[KONTAKT] Der Deutsch-Englische 
Freundschaftsclub e.V. bietet Kindern 
und Jugendlichen im Alter von 12 bis 
19 Jahren aus Schleswig-Holstein in 
den Osterferien, vom 28. März bis 12. 
April die Teilnahme an einer Schüler-
sprachreise nach England an.
Der gewählte Kursort Torquay liegt 
an der Südwestküste in der Grafschaft 
Devon. Dort erwärmt der Golfstrom 
die Küstenregion ganzjährig, so dass 
viele Palmen, die man sonst nur von 
Sommerurlauben in Spanien kennt, 
die Strandpromenade säumen. 
Freundliche und sorgfältig ausgewählte 
Gastfamilien sorgen für das Wohlbe-
finden und bieten ein Zuhause auf 
Zeit.
Ein mit einem englischen College 
gemeinsam erarbeiteter Einstufungs-
test ist der Grundstein für Lernen 
mit Spaß. Mit viel Erfahrung und Ab-
wechslung sorgen die englischen Lehr-
kräfte dafür, dass Langeweile keine 
Change hat.
Während die Vormittage von 9 bis 
12.30 Uhr für das Lernen reserviert 
sind, bleiben an den Nachmittagen 

genug Zeit für Spiel, Spaß, Sport und 
Ausflüge.
Die Reise wird von deutschsprachigen 
Betreuern begleitet und kann bereits 
in Flensburg, Kiel, Neumünster, Elms-
horn beginnen.
Da der Verein ohne Gewinnanstre-
bung tätig ist, kann er die Reise für 
1099 Euro anbieten, inkl. An-/Abreise, 
Unterkunft in einer Gastfamilie bei 
Vollpension, 30 Zeitstunden Englisch-
unterricht sowie ein umfangreiches 
Ausflugs-/Freizeitprogramm.
Eine ausführliche Informationsbro-
schüre gibt es kostenlos über freund-
schaftsclub@gmail.com.
Fragen beantwortet der Vorsitzende 
seit 1986, Andreé Beckers, Kiel, Tel. 
Nr. 0431/ 7994 9069.
Sein Tipp: ”Schlaufüchse melden sich 
mit einem Freund oder Familienmit-
glied an, um dann in zwei verschiede-
nen Familien in der Nähe voneinander 
zu wohnen. Das verdoppelt durch ge-
genseitige Besuche den Einblick in das 
typisch englische Familienleben und 
fördert ohne Extrakosten die Sprach-
kenntnisse zusätzlich.”

Schüler-Sprachreise
in den Ferien

[KONTAKT] Der er god plads endnu, 
dømt ud fra billetsalget, når SSF/SSW 
Flensborg By og SSF Flensborg amt 
indbyder til den traditionelt hyggelige 
vinterfest, men det er altså også først 

fredag den 20. februar kl. 19 på Flens-
borghus, det foregår.
Prisen er sat til 20 euro pr. person, og 
for de penge får man underholdning 
og musik ved YoYo-duoen fra Ha-

derslev og en festmiddag samt tilbudt 
drikkevarer til rimelige priser.
Billetter sælges på SSFs by- og amts-
sekretariater på Flensborghus - 0461 
14408 155/ 156/ 125/ 126/ eller 127. 

[KONTAKT] For at udtrykke modstand 
mod de såkaldte Pediga-demonstrati-
oner og for at demonstrere for presse-
friheden efter attentatet i Paris, er der 
i Flensborg blevet dannet en sammen-
slutning ”Für ein buntes Flensburg” 
(For et broget Flensborg).
Sammenslutningen bakkes op af alle 
partier i Flensborg byråd, fagforeninger 
og mange af byens organisationer samt 

enkeltpersoner. SSF og SSW Flensborg 
by repræsenterer det danske mindretal 
i denne flensborgske sammenslutning.
Vi vil i fællesskab værne om demokra-
ti, religionsfrihed og pressefrihed samt 
arbejde mod racisme.
Mandag den 19. januar demonstrerer 
sammenslutningen fra kl. 17 ved Nør-
report/ Nordertor med lys i hånden. 
Vi opfordrer alle vores medlemmer og 

hele det danske mindretal i byen og 
oplandet til at deltage i demonstratio-
nen for at udtrykke deres solidaritet 
med disse overordnede mål og der-
med styrke vores demokrati.

Preben K. Mogensen,
SSF-formand i Flensborg,

Katrin Møller,
SSW-formand i Flensborg

Demonstration i Flensborg

[KONTAKT] Vinterfodring af fugle 
var temaet på årets første børnear-
rangement hos Sydslesvigsk Forening i 
Hatsted.
Børnene fik en indføring i, hvad for-
skellige arter helst vil have, og hvor 
de vil have det. Derpå fik de lært, 
hvordan man laver en fyldt kokosnød 
til mejserne.
Sådan nogle er jo hule i forvejen - alt-
så nødderne, så man skal blot lave hul 
til fuglene i den ene ende og til snoren 
i den anden. For de skal op at hænge, 
så man er sikker på, at det kun er mej-
serne små, der kan komme til dem.
Det gav et dejligt griseri af borespåner 
og fedtfilm, men alle børnene fik lavet 
sig en nød til at hænge op i haven. 

ph

Især hvis 
manfodrer 
dem med fedt

Siden kan man fylde skallen med en 
blanding af fedt og frø.

Først skal skal man have en snor truk-
ket igennem til at hænge den op i. 
(Fotos: Peter Hansen)

[KONTAKT] Tre lørdage i løbet af ef-
teråret/ vinteren kunne man lade sig 
overraske af dukketeater, juleklip og 
andre hyggelige aktiviteter på Husum 
Bibliotek.

Nu er vi kommet til den 4. lørdag 
– den 17. januar kl. 10.30-12.30. 
Denne gang er det kreativ workshop, 
hvor man kan komme og lave nogle 
spændende ting.

Medarbejderne serverer noget læk-
kert, kaffe/the og saft.
Man kan allerede nu glæde sig til flere 
livlige lørdage i det kommende år.

MBE

Livlig lørdag

[KONTAKT] Ved højmessen søndag 
den 11. januar fik Jaruplund danske 
kirke overdraget et kirkeskib, en mo-
del af Fregatten Jylland. Skibet er lavet 
af Siegfried Fuhrmanns far Wilhelm 
Gerhard Fuhrmann.
Maria og Siegfried Fuhrmann havde 
testamenteret skibet til kirken til over-
dragelse efter den længst levendes 
død. Imidlertid besluttede ægteparret, 
at overdragelsen skulle foregå, mens 
de levede, så de selv kunne opleve det 
og glæde sig med menigheden. Og det 
gjorde de så sammen i søndags.

KIB

Flot 
kirkeskib
overdraget

Nogle af deltagerne i gudstjenesten 
med overdragelsen af det nye kirkeskib 
i Jaruplund i søndags foran kunstneren 
Siegfried Fuhrmanns træskærerarbejde 
med motiv fra den store Jellingesten: 
F.v. Provst emer. C.B. Karstoft, Erika 
Hardon Hansen, Maria Fuhrmann, 
Kirsten Fuhrmann-Torp med Nanna, 
kunstneren Siegfried Fuhrmann med 
Lasse, og Anja Karstoft. (Fotos: privat)

Det flotte nye kirkeskib, Wilhelm Ger-
hard Fuhrmanns model af Fregatten 
Jylland, har fået sin sidste plads i den 
danske kirke i Jaruplund.

Plads til flere festglade

Festmiddagen ved vinterfesten sidste år faldt så absolut i folks smag. (Arkivfoto: Marike Hoop)



Flensborg Avis • torsdag den 15. januar 2015 • side 5

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

ARRANGEMENTER
i Sydslesvig 2014/2015

VERANSTALTUNGEN
in Südschleswig 2014/2015

Mandag/Montag 
08.12.14 • 20:00

Deutsches Haus
Flensborg/Flensburg

Billetter • Tickets • Abo + 49 (0)461 - 14408 125 
SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter FL Nikolaistr. 7 eller ved indgangen
SSFs Sekretariate, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter FL Nikolaistr. 7 oder an der Abendkasse

Wir wünschen ein 
frohes neues Jahr 2015! 

Vi ønsker et godt 
nyt år 2015!

Jorunn-Ensemble
Messingensemble

Sønderjyllands 
Symfoniorkester
Philharmonie Süddänemark

Program/Programm:

Ludwig van Beethoven:
Serenade for fl øjte, violin og bratsch
Serenade für Flöte, Violine und Bratsche

Anthony di Lorenzo: 
Musik fra/aus A Little Russian Circus

Antonio Vivaldi/J.S. Bach: 
Violinkoncert/Violinkonzert
(BWV 972, arr. German Brass)

Nino Rota: 
Trombone Concerto

Leonard Bernstein:
Musik fra/aus West Side Story

Mandag/Montag 
19.01.2015 • 19:30

Bethlehem-Kirche
Kiel - Friedrichsort

Mihaela-Ensemble
Finn Sigfusson Quartet

Sønderjyllands 
Symfoniorkester
Philharmonie Süddänemark

Program/Programm:

Felix Mendelssohn: Strygeroktet/Streicher-Oktett • Christoph W. Gluck: 
The Dance of the Blessed Spirits • Maria Theresia von Paradis: Sicili-
enne • Peter Tschaikowski: Dance des Mirlitons • Wolfgang A. Mozart: 
Fløjtekvartet i D-dur/Flötenquartett in D-Dur

Tirsdag/Dienstag 
20.01.2015 • 19:30
Læk Danske Kirke/Dän. Kirche Leck
Læk/Leck

Strygerensemble
Streicherensemble

Sønderjyllands 
Symfoniorkester
Philharmonie Süddänemark

Program/Programm:

Wolfgang A. Mozart:
Divertimento i F-dur/
Divertimento in F-Dur

AntonÍn Dvořák: 
Nocturne for strygere/
Nocturne für Streicher

Edvard Grieg: 
Fra Holbergs tid/
Aus Holbergs Zeit

Peteris Vasks: 
Musica Dolorosa

Onsdag/Mittwoch 
21.01.2015 • 19:30

Uffe-Skolen
Tønning/Tönning

Dirigent: Huba Hollóköi

Onsdag/Mittwoch 
28.01.2015 • 18:00
Nordfrieslandhalle
Læk/Leck

Skatteøen
Fo

to
: G

. T
ha

i

Nytårskoncert / Neujahrskonzert

OrkestretOrkestretOrkestretOrkestretLauseniana

Søndag/Sonntag 
25.01.2015 • 15:00

Holmberghalle
Harreslev/Harrislee

Solist Gitta-Maria Sjöberg(sopran)

Konferencier 

Jesper Rahbæk 

Jespersen

Dirigent 
Jørgen Fuglebæk

Musik af / Musik von
H.C. Lumbye • Franz von Suppé • Johann Strauss d.y. • Franz Lehàr • Holzmann • 

Anderson Gershwin • Jerome Kern • Kai Normann Andersen

MORDpå Skackholm SlotMORDpå Skackholm Slot
Vicki Berlin, Pernille Schrøder, Jeanne Boel, Lone Rødbroe, Thomas Mørk

Instruktør: Joy-Maria Frederiksen. Oversættelse og bearbejdelse: Jeanne Boel
efter “THE FARNDALE AVENUE HOUSING ESTATE TOWNSWOMEN'S GUILD DRAMATIC SOCIETY MURDER MYSTERY”   Presented by arrangement with Samuel French Limited. Teaterforlag: Nordiska ApS – København

Design og Foto: Anders Hjerming/HJERMING.DK
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Mandag/Montag 
12.01.2015 • 20:00
Stadttheater
Flensborg/Flensburg

Torsdag/Donnerstag 
15.01.2015 • 19:30

Kirkevang
Ladelund

Folkeklubben

H.P. Lange

& Delta Connection

Fredag/Freitag 
16.01.2015 • 20:00

Husumhus
Husum

Torsdag/Donnerstag
29.01.2015 • 21:00
Volksbad
Flensborg/Flensburg

NovemberDecember
Fredag/Freitag
30.01.2015 • 20:00
Flensborghus
Flensborg/Flensburg

KutiMangoes

PÅ FLENSBORGHUS



KIRKESIDEN
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Hvad sker der hvis præster afviger fra bekendelsesskrifterne?

Den seneste tiDs debat om præster der 
gradbøjer trosbekendelsen, er ikke ny. Fra 
de allertidsligste tider har den kristne kirke 
måttet kæmpe for at holde fårene i folden, og 
utallige kættere er gennem tiderne blevet eks-
kluderet, straffet eller endda dræbt for det de 
(ikke) troede på. 

Det er selvfølgelig vigtigt for kirken som in-
stitution at fastholde tros- og bekendelses-
grundlaget, men at ikke alle er enige, vidner 
de mange kirkeretninger, frikirker og sekter 
verden rundt om. Hver for sig er de nemlig 
udtryk for en kirkestrid eller en meningsfor-

En underskrift der forpligter

Hvad kan man tillade sig at kræve af præsten?

skel i større eller mindre format, og hver for 
sig mener de enkelte kirker ellersekter at have 
sandheden med stort s.

Hvem der har den, er et åbent spørgsmål. 
Men kirkerne og sekterne findes fordi der er 
mennesker som tror på deres eksistensberet-
tigelse. således også den danske folkekirke, 
og på lige fod med andre trossamfund ser fol-
kekirken gerne at dens medarbejdere tror på, 
står inde for og forkynder budskabet på den 
måde som kirken bekender det. Derfor har vi 
en trosbekendelse, og derfor har vi et præste-
løfte. Og bl.a. derfor opslog et menighedsråd 

for et par år siden et embede, og i opslaget gav 
de udtryk for at de naturligvis forventede tro-
ende ansøgere.

Det fik de muligvis også, men inden em-
bedet blev besat, havde sagen rejst en mindre 
mediestorm om hvorvidt man kunne tillade 
sig at stille sådan et krav. nogle argumente-
rede at præsteløftet ikke kræver at præsten 
er troende. Vedkommende forpligter sig bare 
til at beflitte sig på at vække tro. Andre hæv-
dede at troen måtte tages for givet; ingen ik-
ke-troende ville vel søge embede som præst 
i folkekirken. Den sidste mening er nok den 
underforståede. naturligvis er præsten tro-
ende, og naturligvis tror vedkommende på 
det som vi hver søndag bekender i kirken. i 
de fleste andre virksomheder forventer man 
sandsynligvis en tilsvarende loyalitet over 
for virksomhedens produkter, ydelser og 
budskab, så det er vel rimeligt at folkekirken 
stiller samme krav.

Det gør den i realiteten bare ikke. Præsten 
forpligter sig til at forkynde evangeliet; ikke 
sin personlige (mangel på) tro, og skulle det 
ske at en troende præst mister troen, er det 
ikke ensbetydende med at vedkommende 
også mister embedet. Der er nemlig udbredt 
enighed blandt både teologiske og juridiske 
eksperter om at gyldigheden af de kirkelige 
handlinger ikke står eller falder med præ-
stens tro. evangeliet står over præstens tro, 
og så længe præsten forkynder i henhold til 
kirkens bekendelser, er der ikke noget pro-
blem. Præsteløftet er heller ikke juridisk bin-

SKAL præster tro på Gud?

HOlDeR en PRæst ikke, hvad han lover i 
præsteløftet, kan det få konsekvenser for hans 
eller hendes videre ansættelse i folkekirken. 

Forudsætninger for at bliver præst
Med enkelte undtagelser kræves en teolo-

gisk kandidateksamen samt deltagelse i Pasto-
ralseminariets kursus for at opnå ansættelse 
som folkekirkepræst. endvidere skal man have 
gennemgået den obligatoriske bispeeksamen, 
hvor biskoppen i sin egenskab af tilsynsmyn-
dighed har mulighed for at vurdere vedkom-
mendes teologiske habitus og holdning til 
præstearbejdet med henblik på udstedelse af 
kollats, dvs. et beseglet anbefalelsebrev. For 
at komme til bispeeksamen skal en kandidat 
være kaldet af en konkret menighed, det vil 
sige udtaget til ansættelse. Hertil kommer an-
sættelseskravet om at have aflagt præsteløftet 
over for den ordinerende biskop. som ansæt-
telsesmyndighed tilser Kirkeministeriet, at alle 
betingelserne for at tiltræde præstestillingen er 
opfyldt. 

Præsteløftet 
Præsteløftet er en ed, som nyordinerede 

præster aflægger og underskriver. Kandidaten 
lover at tilstræbe sig på at forkynde Guds ord 
rent og purt, således som det findes i de pro-
fetiske og apostoliske skrifter og i vor danske 
evangelisk-lutherske folkekirkes symbolske 
bøger, der blandt andet omfatter Den Augs-
burske Bekendelse, luthers lille Katekismus 
samt Den apostolske trosbekendelse, der står 
bagerst i salmebogen.

endvidere med al ærefrygt og sømmelig-
hed forvalte de hellige sakramenter, således 
som de er indstiftet ved Kristus, og såvel her 
som ved de øvrige hellige handlinger udføre 
alt i overensstemmelse med de for folkekirken 
gældende forskrifter.

En læresag 
Bevæger en præst sig væk fra kirkens lære, 

kan der rejses en gejstlig læresag imod ham. i 
snedsted-sagen var præstens dåbssyn, at han 

ikke kunne antage den tro, at det er den tre-
enige Gud, der er handlende subjekt i dåben, 
at et menneske genfødes i dåben, at Gud i då-
ben skænker et menneske Helligånden med 
syndernes forladelse og det evige liv. Præsten 
havde derfor selv ændret på dåbsritualet, så 
han sagde: ’Jeg døber dig til ...’  i stedet for ’Jeg 
døber dig i ...’. i sagen var der i alt 9 fagfolk, 4 
dommere og 5 teologiske sagkyndige (med-
dommere), til at træffe en kombineret teologisk 
og juridisk afgørelse. Afgørelsen var, at præ-
sten blev afskediget.

En tjenestemandssag
Præster er ansat som tjenestemænd. er der 

klager eller anklager, sker der en undersøgelse 
af, om tjenestemanden har gjort sig skyldig i 
tjenesteforseelser. Denne tjenstlige undersø-
gelse, der også indebærer en retsgaranti for tje-
nestemanden, forestås af en upartisk forhørs-
leder.

således blev en præst suspenderet fra tje-
neste, blandt andet fordi vedkommende blev 
anklaget for tyveri af vin fra kirkens sognehus. 
Politiet opgav dog påtalen mod præsten. Be-
grundelsen var, at videre efterforskning ikke 
kunne forvente at føre til, at vedkommende 

Må præster lyve ..?
i ØJeBliKKet GåR bølgerne højt i det 
kirkelige landskab i Danmark, da fire 
præster i den danske folkekirke, i en spør-
geskemaundersøgelse foretaget af Jyl-
landsposten, udtaler, at de blandt andet 
ikke tror på Kristi genopstandelse.

Sagen kort:
25/11-2014: Jyllandsposten bringer en 

artikel, baseret på en spørgeskemaunder-
søgelse rundsendt til Folkekirkens præ-
ster, om at nogle præster ikke tror på ska-
belsesberetningen og Genopstandelsen.

Det drejer sig om præsterne Andreas 
sylvest Wille, st Magleby, Ulla Charlotte 
Hansen, vikar i Ansgars sogn, Jan Basie, 
Køge og Per Ramsdal, sydhavns sogn.

Per Ramsdal blev kendt i Danmark i 
2009, da han, i sin daværende embede (og 
med menighedsrådets billigelse) gav asyl 
til en række irakiske flygtninge, der stod 
til hjemsendelse. Sagen fik stor medieom-
tale og endte med at politiet ryddede kir-
ken for irakere.

i et uddybende interview med JP ud-
taler Per Ramsdal, at han ikke tror på den 
fysiske genopstandelse, da ”det simpelt-
hen er for overnaturligt for mig” og til-
føjer ”Hvis jeg en gang imellem siger, at 
vi skal se ham (den afdøde, red.) igen, så 
kommer jeg lidt med en nødløgn, for det 
tror jeg ikke selv på.”. 

Han har senere formuleret en ”egen” 
trosbekendelse, hvor han blandt andet si-
ger: ”Jeg tror også på opstandelsen. På at 
der er noget, der lever videre. På at alting 
ikke bare slutter med den fysiske død. Det 
er i hvert fald det håb, jeg bygger mit liv 
på.”

Ramsdal kan som den eneste se frem 
til en tjenstlig samtale med biskoppen 
på baggrund af hans brug af ordet ”nød-
løgn” i forbindelse med begravelsessam-
taler og ditto prædikener.

Henriette Gosvig Knudsen

fandtes skyldig. Senere blev præsten forflyttet 
til en anden stilling, da hun på samme tid var 
belastet af en decorumsag.

Decorumsag
Ved aflæggelse af præsteløftet lover præ-

sten ligeledes at tilstræbe sig på at foregå me-
nigheden med et godt eksempel, sådan som 
det sømmer sig en ordets tjener. Det indebæ-
rer, at præstens adfærd ikke må kollidere med 
tjenergerningen, så præsten mister trovær-
dighed i udøvelsen af tjenestepligterne. i en 
sag om præstens voksende drikkeri blev det 
fremført, at han glemte aftaler og ikke over-
holdt tidsfrister samt talte groft til menigheds-
rådsmedlemmer. endvidere var han udeblevet 
fra gudstjenester, drukket øl på tankstationen 
iført præstekjole, men man respekterede hans 
dygtighed og gode forkyndelse.

Præsten fik en alvorlig irettesættelse af kir-
keministeriet, der til sidst svingede øksen over 
præstens hoved ved at skrive: De må påregne, 
at det vil få de alvorligste konsekvenser for 
Deres stilling som præst i folkekirken, såfremt 
Deres adfærd påny giver anledning til beret-
tigede klager.

Jacob Ørsted

dende, så en frafalden præst vil kun risikere 
sanktioner hvis vedkommendes forkyndelse 
ikke længere er i overensstemmelse med be-
kendelserne.

Men kan man forlange at præster skal tro? 
Det er naturligvis ønskværdigt at de gør det; 
ellers giver det ikke megen mening at være 
forkyndere af Guds ord. Men at forlange et 
bestemt mål af tro eller en tro der kommer til 
udtryk på en bestemt måde, kan let komme 
til at medføre en slags holdningstyranni hvor 
præster kan risikere ikke at få et embede fordi 
deres tro enten ikke er stærk nok eller ikke er 
rigtig nok. Man kan altså ikke vælge at tro. 
troen er en gave; ikke en viljessag eller en be-
slutning.

som menighed eller menighedsråd kan 
man naturligvis have et stærkt ønske om at 
præsten har respekt for troen og for de tro-
ende, og at præsten naturligvis gør hvad 
vedkommende kan for at hjælpe mennesker 
til tro. Men det vil ikke give mening at bede 
præsten dokumentere sin tro eller præsentere 
den i en form der kan måles eller evalueres.

Hvordan troen kommer til udtryk er i sid-
ste ende op til den enkelte præst og dennes 
tolkning af præsteløftet. Men hvis man er 
præst og hen ad vejen finder at man enten har 
mistet troen eller tror på en anden måde end 
man bekender det, kan man jo overveje om 
man skulle finde sig en anden levevej. Eller 
alternativt, grundlægge sin egen kirke.

Ruben Fønsbo
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Dansk Kirke i Sydslesvig siger tillykke og velkommen til Gothart Magaard

Modsat andRe ReliGioneR har den 
evangeliske retning ingen bestemt gudgiven 
samfundsmodel. den er ikke noget teokrati 
og har ikke noget kastesystem. derimod er 
den enkelte menneskes værd en af demokra-
tiets fornemste resultater. at den enkelte er 
noget i kraft af sin menneskelighed, i stedet 
for i kraft af status og funktion i samfundet. 
Man kan ikke gøre sig fortjent til sin menne-
skelige betydning. Kirkens opgave er at stå 
fast på at ethvert menneske har værdi, siger 
den nyvalgte og nyindviede biskop i slesvig, 
Gothart Magaard.

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

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

GenneM de seneste måneder har ny-
hedsstrømmen været præget af ’islamisk 
stat’ (is). terrorangreb, hellig krig, angreb på 
civile og regeringstropper, og senest videoer 
der viser grusomme drab på udenlandske 
gidsler. Men hvad er is, og hvad er deres 
mål? det ser vi på i denne artikel.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jacob Ørsted

Ny biskop i Slesvig

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

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

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

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

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

indtil videre er is’ angreb rettet mod is’ 
egen region og ikke mod Vesten, men det vil 
formentlig ændre sig. Usa har nemlig gen-
nemført mere end 150 luftangreb mod is i 
irak. samtidig har 26 lande, heraf 10 arabi-
ske, dannet en koalition der har til formål at 
bekæmpe is. der er i øjeblikket modstand 
mod indsættelse af landtropper, men det kan 
ikke udelukkes på længere sigt. skulle det 
lykkes is at nå til sydirak og saudi-arabien 
og få kontrol over verdens rigeste oliefelter, 
vil en lang række lande givetvis gribe ind. 

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

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

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

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

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

dansk Kirke i sydslesvig ønsker Gothart 
Magaard tillykke med valget. Vi glæder os til 
samarbejdet!

Henriette Gosvig Knudsen

Hellige krigere i uhellig krig

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

Den nyvalgte biskop Gothart Magaard
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Dansk Kirke i Sydslesvig siger tillykke og velkommen til Gothart Magaard

Modsat andRe ReliGioneR har den 
evangeliske retning ingen bestemt gudgiven 
samfundsmodel. den er ikke noget teokrati 
og har ikke noget kastesystem. derimod er 
den enkelte menneskes værd en af demokra-
tiets fornemste resultater. at den enkelte er 
noget i kraft af sin menneskelighed, i stedet 
for i kraft af status og funktion i samfundet. 
Man kan ikke gøre sig fortjent til sin menne-
skelige betydning. Kirkens opgave er at stå 
fast på at ethvert menneske har værdi, siger 
den nyvalgte og nyindviede biskop i slesvig, 
Gothart Magaard.

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

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

GenneM de seneste måneder har ny-
hedsstrømmen været præget af ’islamisk 
stat’ (is). terrorangreb, hellig krig, angreb på 
civile og regeringstropper, og senest videoer 
der viser grusomme drab på udenlandske 
gidsler. Men hvad er is, og hvad er deres 
mål? det ser vi på i denne artikel.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jacob Ørsted

Ny biskop i Slesvig

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

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

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

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

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

indtil videre er is’ angreb rettet mod is’ 
egen region og ikke mod Vesten, men det vil 
formentlig ændre sig. Usa har nemlig gen-
nemført mere end 150 luftangreb mod is i 
irak. samtidig har 26 lande, heraf 10 arabi-
ske, dannet en koalition der har til formål at 
bekæmpe is. der er i øjeblikket modstand 
mod indsættelse af landtropper, men det kan 
ikke udelukkes på længere sigt. skulle det 
lykkes is at nå til sydirak og saudi-arabien 
og få kontrol over verdens rigeste oliefelter, 
vil en lang række lande givetvis gribe ind. 

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

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

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

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

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

dansk Kirke i sydslesvig ønsker Gothart 
Magaard tillykke med valget. Vi glæder os til 
samarbejdet!

Henriette Gosvig Knudsen
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Boganmeldelse: Faldt Adam og Eva, eller blev de skubbet?

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

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

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

Et befriende bud på Arvesynden

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

Opgøret med den katolske kirkes praksis var længe undervejs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jacob Ørsted  
   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eva-Maria Schwarz 
Sognepræst ved domkirken i København

Ruben Fønsbo

Kirkesiden 1016.indd   1 10-10-2014   15:08:51


