Flensborg Avis - torsdag den 17. september 2015 - side 1

Sydslesvigsk Forenings informationsblad
Ugens overskrifter

JAZZ PÅ FLENSBORGHUS

Thomas Clausen
og Blue Rain

Bugtaler
[KONTAKT] Til SSF Flensborg Bys og Humanitært
Udvalgs efterårsfest kommer bugtaler Sven-Ulf Jansen
og hans frække dukke Anton. (Foto: Seb Iwersen)

Læs mere på KONTAKT side 2

Koncert
[KONTAKT] Phønix giver koncert i Vanderup - ikke
kun for vanderupere - og suppleres af en fantastisk
kinesisk musikerstjerne.
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Musical-bus
[KONTAKT] Alle tiders musical-aften forestår i Flensborg - med gratis bus fra Egernførde og Slesvig for
tilmeldte.

Læs mere på KONTAKT side 5

Klassisk
[KONTAKT] Andreas Delfs, gl. flensborger, er dirigent, når ”sønderjyderne” giver koncert i Flensborg.

Læs mere på KONTAKT side 5

Sydslesvigsk Forening

Danevirke tillykke!

[KONTAKT] Sydslesvigsk Forenings Danevirke Museum fejrer
i disse dage 25 års jubilæum.
Næste uge fredag markeres begivenheden med en reception, der
af pladsmæssige grunde kun er
begrænset offentlig.
Både Folketingets formand Pia
Kjærsgaard og landdagspræsident
Klaus Schlie har sagt ja til at være
med og hylde institutionen. Faglige hilsner overbringes fra både
de sønderjyske som de slesvigholstenske museers repræsentanter.
Selvsagt tager også SSFs formand
Jon Hardon Hansen og museets
inspektør Nis Hardt ordet.
I forbindelse med receptionen
åbnes også Danevirke Museums
nye udstilling.
Danevirke Museum blev oprettet
på daværende SSF-generalsekretær Karl Krings initiativ. Om nogen kunne han se, at mangelen
på information om og dokumentation af Nordens største mindesmærke og Danmarks gamle
forsvarsanlæg skulle afhjælpes.
Efter et par år med lokal uenighed om, hvordan museet skulle
ledes, ansattes først Jørgen Kühl
som inspektør på deltid. Under
hans ledelse blev museet en anerkendt størrelse inden for det
danske og tyske museumslandskab.
Med hans efterfølger, Nis Hardt
kom et mere folkeligt og museumsfagligt moment over Danevirke Museum.

Danevirke Museum har i de 25
år, der er gået siden etableringen
- trods fortsat beskedne bidrag
fra tysk side - undergået en
stedse forandring og udvidelse.
Og det har en række fonde,
især A.P. Møller-Fonden men i
sandhedens navn også kanslerkontorets kultur-kommitterede
muliggjort.
Blandt andet blev indgangen fornyet, elevator anskaffet, tagetagen moderniseret, nabogrunden
inddraget, Skanse 14 sat i stand,
et stykke Valdemarsmur konserveret, udgravningerne ved Porten
til Norden iværksat og fuldført,
og en ny permanent udstilling
samt skiftende andre udstillinger
bygget op - også med gode venners hjælp.
I dag fremstår Danevirke Museum som en velbesøgt informationskilde for ung og gammel
om Danmarks fortid, det danske
mindretals historie og nutid samt
aktuelle grænseoverskridende
aktiviteter, en fin brobygger.
Godkendelsen som Unescoverdenskulturarv vil være kronen
på værket - foreløbig.
Og glemmes må heller ikke, at
Danevirke SSF-distrikt og de andre danske foreninger på egnen
gennem etableringen af museet
fik egne forsamlingslokaler.
Hovedorganisationen SSF ønsker
Danevirke Museum tillykke med
de første 25 år.


SYDSLESVIGSK FORENING

Thomas Clausen med band i Flensborg
næste uge onsdag.

[KONTAKT] Onsdag den 23. september kl. 20 indbyder SSF til en ny sæson
med jazz på Flensborghus i Flensborg,
denne gang med Thomas Clausen og
Blue Rain.
Thomas Clausen er en af de væsentligste pianister i dansk jazz. Hans talent
som komponist sammen med hans
tryllebindende og energiske klaverspil
har ført til en lang række af udgivelser,
hæder og hyldest og har sendt Clausen
rundt i hele verden.
Tomas Franck har gennem årene etableret sig som en af de førende tenorsaxofonister i Skandinavien. Han er en
musiker af absolut internationalt format, der markerer sig med et modent

og formfuldt udtryk.
Billy Hart er en af de helt store amerikanske trommeslagere, der har turneret verden rundt med musikere som fx
Herbie Hancock, Wayne Shorter, Miles Davis, Stan Getz og Chick Corea.
Hans sublime trommespil har dannet
skole for mange af de nye talenter.
Thomas Fonnesbæk anses som en af
Danmarks mest fremadstormende bassister fra den yngre scene. I hans spil
formår han at skabe en komplimenterende dynamik, som er spændende,
medrivende, rytmisk og harmonisk.
Publikum kan se frem til en fænomenal, musikalsk improviseret rejse.

DANEVIRKE MUSEUM

25 års jubilæums-reception
[KONTAKT] Fredag den 25. september kl. 14 markerer SSF Danevirke
Museums 25 års jubilæum med en
reception og en åbning af en ny udstilling på Danevirke Museum i Dannevirke nær Slesvig.
Ud over de indbudte gæster er der
plads til flere interesserede, der dog

bedes melde sig til hhv. forhøre sig,
om der er plads endnu, senest 22.
september via info@danevirkemuseum.de hhv. 04621 37814.
Der bliver taler/ hilsner ved SSFs
formand Jon Hardon Hansen, Folketingets formand Pia Kjærsgaard, landdagspræsident Klaus Schlie, Museum

Sønderjyllands direktør Orla Madsen,
de slesvig-holstenske landsmuseer
direktør Claus von Carnap-Bornheim
samt museets egen inspektør Nis
Hardt.
Arrangementet afrundes med åbning
af den nye udstilling ”Danevirke - krig
og kulturarv”.

SSW-LANDESVORSTAND

Schlägt Lars Harms vor
[KONTAKT] Am 26. September
wird der Landesparteitag in Husum
entscheiden, wer den SSW in die
Landtagswahl 2017 führen soll. Der
Landesvorstand legte sich bereits jetzt
einstimmig auf eine Empfehlung fest:
Er wird den amtierenden Vorsitzenden
des SSW im Landtag, den Husumer
Lars Harms vorschlagen.
„Lars Harms beweist seit vielen Jahren
im Landtag, dass er problemlos mit
den politischen Schwergewichten
der anderen Parteien mithalten kann.
Dank klarem Kurs, viel Empathie und
ausgeprägtem Verhandlungsgeschick
ist es Lars Harms immer wieder gelungen – sowohl innerhalb als auch über
Koalitionsgrenzen hinweg – wichtige
SSW-Akzente zu setzen und gute
Ergebnisse für die Bürger im Land zu
erzielen“, begründet Landesvorsitzender Flemming Meyer das einstimmige
Votum des Landesvorstandes.
„Als Friese ist er ein echtes schleswigholsteinisches Eigengewächs, der sehr
mit der dänischen Minderheit verbunden ist und die Probleme und Herausforderungen des Landes kennt. Der
Landesvorstand ist überzeugt davon,
dass Lars Harms die richtige Person
ist, um den SSW in die Landtagswahl
2017 zu führen. Wir werden deshalb
unseren Delegierten empfehlen, Lars
Harms zum Spitzenkandidaten zu
küren. Er wäre ein mehr als würdiger
Nachfolger großer SSW-Persönlichkeiten wie Anke Spoorendonk, Karl Otto
Meyer und Berthold Bahnsen“, so
Landeschef Meyer.
Lars Harms (50) wuchs im nordfriesischen Hüsem/ Husum auf. Nach
erfolgtem Studium zum Diplom-Betriebswirt in Kiel und Koblenz war Lars
Harms von 1989 bis zu seinem Einzug
in den Landtag im Jahr 2000 Leiter der
Touristinformation in Heide.
Politik hat der bekennende Friese von

der Pike auf gelernt, verdiente sich
jahrelang seine politischen Sporen als
Gemeindevertreter in seinem damaligen Wohnort Koldenbüttel, zeitweise
als Fraktionsvorsitzender des SSW
im nordfriesischen Kreistag sowie als
Kreisvorsitzender an der Westküste.
2000-2009 war Harms stellvertretender Vorsitzender und parlamentarischer Geschäftsführer der SSW-Landtagsgruppe.
Seit der Landtagswahl 2012 und der
erstmaligen Regierungsbeteiligung des
SSW ist Harms sowohl Vorsitzender
als auch parlamentarischer Geschäftsführer des SSW im Landtag.

Lars Harms. (Foto: SSW)

SSFs HOVEDSTYRELSE

Åbent møde
[KONTAKT] SSFs Hovedstyrelse
er indkaldt til møde mandag den
21. september kl. 19 på Jes KruseSkolen, H.C. Andersensvej/ HansChr.-Andersen-Weg 2 i 24340
Egernførde.
Mødet er åbent (undtagen sidste
dagsordenspunkt) for foreningens
medlemmer.
Dagsorden:
1. Spørgetid for medlemmer af
foreningen.
2. Mødet åbnes – beslutningsdygtighed.
3. Valg af dirigent.

4. Protokollen fra mødet den 30.
juni.
5. Fastlæggelse af endelig dagsorden.
6. Formandens beretning.
7. Nyt fra SSFs udvalg.
8. Årsmødeudvalgets beretning
v/ Gitte Hougaard-Werner drøftelse og godkendelse.
9. Danevirke Museums beretning
v/ Nis Hardt.
10. Landsmødet 2015.
11. Forslag til mødeplan for 2016.
12. Eventuelt.
13. Lukket møde.

Flensborg Avis - torsdag den 17. september 2015 - side 2

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

FLENSBORGHUS

VENSKABSFORBINDELSER

Bugtaler Sven-Ulf Jansen og dukken Anton. (Foto: Sebastian Iwersen)

Efterårsfest for ældre
[KONTAKT] SSF Flensborg by og SSFs
Humanitære Udvalg inviterer til efterårsfest torsdag den 8. oktober kl.
14.30 på Flensborghus.
Deltagerne får besøg af Sven-Ulf Jansen med sine gode venner hr. Thom-

sen og Anton.
Desuden venter der en tombola, og et
veldækket kaffebord.
Tilmelding til Bysekretariatet, tlf. 0461
14408-125/126/127.

FREDERIKSSTAD

På gruppebilledet er desværre ikke alle med. (Foto: Tine Andresen)

Mindretal fejrer høsten Blev nytænkt
[KONTAKT] SSF og menigheden i
Frederiksstad byder lørdag den 19.
september til høstfest, der klokken
16:30 indledes med høstgudstjeneste
i Menonitterkirken. Derfra går man til
fods til Paludanushuset i Prinsegade/
Prinzenstraße, til en hyggelig snak og
lidt grillmad.
Kød og drikkevarer kan købes, men
deltagerne bedes medbringe salater.

Der bliver arrangeret børneaktiviteter
for de små.
Arrangørerne beder om, at man tager
høstpynt med: frugt, grøntsager, brød,
marmelader, kornneg eller blomster.
Det vil først blive brugt til at pynte
kirken op med. Siden bortauktioneres
det blandt de fremmødte i Paludanushuset.
ph

Ugen
der kommer
18.
Litteraturfest.nu: Forfatteren Thomas Rydal (DK) på A.P. Møller Skolen, Slesvig kl. 9.35
Litteraturfest.nu: Forfatteren Hanne Bech Hansen (DK) på Duborg-Skolen, Flensborg kl. 9.35
Litteraturfest.nu: Fredagscafé med Fredrik Backman (S) og Auður Ava Òlafsdóttir (IS) på Flensborg Bibliotek kl. 15
Litteraturfest.nu: Filmen ”Skammerens datter” vises for børn fra 12 år på Flensborg Bibliotek
kl. 18
Ældeklubben Flensborg-Duborg: Hygge med hjemmebag på Flensborghus kl. 14.30
19.
Litteraturfest.nu: Festivalfinale med forfatterne Ulla-Lena Lundberg (Ål.), Hanne Bech Hansen
(DK) og Thomas Rydal (DK) på Flensborg Bibliotek kl. 14
SSF og SSW Flensborg by, Flensborg Danske Journalistforening og Borgerforeningen: Brunch
og foredrag med Mette Fugl på Flensborghus kl. 11
Flensborg SSF-distrikt Nord og Ingridhjemmet: Udflugt til Givskud Zoo fra Ingridhjemmet kl.
8.30
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark: Tur til Sort Sol i Tøndermarsken fra Freibad
Tarp kl. 16
SSF-distrikt Slesvig: Udflugt til Silkeborg fra Schleihallenparkplatz kl. 7
21.
SSF: Hovedstyrelsesmøde på Jes Kruse-Skolen, Egernførde kl. 19
SSF Husum amt: Filmen ”Steppeulven” vises på Husumhus kl.
Slesvig og Omegns danske Menighed: ”De små´s atelier” i Margrethegården kl. 15.30-16.45
22.
Kirkehøjskolen, SSF, kvindeforeningen, Folkeuniversitetet, Aktive Kvinder og biblioteket:
Højskolelærer Aksel Krogslund Olesen om ”Salmesang og nye salmer i de seneste 20 år” på
Flensborghus kl. 19.30
SSFs Humanitære Udvalg: Vandringer i Grænselandet: Mellem Tørning Mølle og Christiansdal, fra Flensborg/ Exe kl. 9.30
Skovlund ældreklub: Lotto i forsamlingshuset kl. 15
SSF-distrikt Slesvig-Frederiksberg: Ekstraordinær generalforsamling i Mansteinstr. 9 kl. 19.30
23.
SSF og SdU: Jazz på Flensborghus med Thomas Clausen og Blue Rain kl. 20
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
Læk Ældreklub: Minilotto i pensionistboligerne kl. 15
Slesvig Menighedspleje: Udflugt til Frederiksstad fra Mansteinstr. 9 kl. 9.45
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
24.
Det lille Teater Flensborg: Dukketeater for børn: ”Muldvarpen” i Hjemmet kl. 9.30 og kl. 11
Ansgar Menighed Flensborg: Aftensang i Baptistkirken, Bismarckstr. 110 kl. 17
SSF: Sønderjyllands Symfoniorkester i Deutsches Haus, Flensborg kl. 20
De danske foreninger i Skovlund: Dansk familiesommerfest ved skolen kl. 16.30-19
Læk Kvindeforening: Hobbyaften i pensionistboligerne til fordel for basaren kl. 19
De danske foreninger i Agtrup: Udflugt til ”Naturmælk” i Tinglev i privatbiler fra forsamlingshuset kl. 17.15
SSF-distrikt Egernførde: Tur til Lolland-Falster og Møn 24.-27.9.
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
Slesvig og Omegns danske Menighed: ”Dansk 0sprog i mødregruppen”, Margrethegården kl.
10-11.15
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[KONTAKT] I weekenden 4.-5. september mødtes 23 debatlystne mennesker for at diskutere og nytænke
”venskabsforbindelser mellem Danmark og Sydslesvig” på Højskolen
Østersøen i Aabenraa. Deltagerne var
fra Grænseforeningens lokalafdelinger
rundt omkring i Danmark og fra SSFs

forskellige amter i Sydslesvig.
Tovholdere var Grænseforeningens
foreningskonsulent Claus Jørn Jensen,
SSFs foreningskonsulent Tine Andresen og SSFs amtskonsulent i Sydtønder
Lars Petersen.
Målet var at udvikle 2-3 modeller for,
hvordan man kunne mødes på tværs

af grænsen. Resultatet af dette første
brainstormmøde præsenteres på et
senere tidspunkt.
Et opfølgningsmøde er sat til den 27.28. maj 2016. Informationer om nøjagtigt tid, sted og program følger.
ta

FLENSBORG KIRKEHØJSKOLE

Fokus på nye salmer
[KONTAKT] Der bliver fokuseret på
de nye salmer i Danmark inden for de
seneste 20 år, når Flensborg Kirkehøjskole inviterer til salmesangsaften tirsdag den 22. september klokken 19.30
på Flensborghus.
Aksel Krogslund Olesen, der i mere

end to årtier har været højskolelærer
i Løgumkloster og nu er organist i Arrild og Tirslund sogne, introducerer
flere af dem denne aften, hvor det er
meningen, at de fremmødte selv skal
synge med.
Aksel Krogslund Olesen er uddannet

fra Det Jyske Musikkonservatorium og
har ved siden af sin højskolegerning
holdt musikforedrag samt sang- og
koncertaftener over det ganske land.
Alle er velkomne til en både hyggelig
og lærerig aften. Entre 5 euro.

Erik Johansen

SPIL DANSK

Vindersang præsenteres
[KONTAKT] Sydslesvig blev hædret
som årets Spil Dansk Kommune i
2014.
Udover hæder og ære tilfaldt der os
10.000 kr., som var øremærket til
at få komponeret en sang til og om
Sydslesvig.

Sangen er færdig, og Spil Dansk-styregruppen bestående af repræsentanter for SdU, SSF, skoleforeningen
og Aktivitetshuset vil gerne præsentere det flotte resultat for alle, der
har lyst til at komme tirsdag den 29.
september kl. 16 på Flensborg bib-

liotek i Nørregade/ Norderstr. 59,
ved trappen i udlånet.
Komponisterne Finn og Kirsten Jørgensen vil være til stede.
www.syfo.de/spildansk

BIBLIOTEKET

Fantasy-børnefilm vises
[KONTAKT] I morgen, fredag den 18.
september kl. 18 vises den fantastiske
børnefilm ”Skammerens datter” på
Flensborg bibliotek som led i litteraturfestivalen. Filmen er på halvanden
time og bygger på en bog med samme
navn af Lene Kaaberbøl.
Det er et særlig tilbud for store børn
fra 12 år, unge og voksne. Forevisningen er gratis.
Hvor meget kan man egentlig skamme
sig? Kan andre se ens løgne, skyld og
dårlige samvittighed? Ja, pigen Dina
og hendes mor kan, da de har særlige
magiske evner.
”Skammerens datter” er en af de mest

læste fantasybøger gennem flere år.
Og nu er den filmatiseret.
Filmen viser på fremragende vis den
fantastiske historie om pigen Dina
og hendes mor, og deres kamp for
overlevelse. De lever i et gammeldags
middelalderagtigt samfund i et ikke
navngivet land, hvor piger helst ikke
må være stærke, og hvis de er, bliver
de mistænkt for at være hekse eller
det, der er værre. Ægte drager lever
i bedste velgående, er farlige og skal
undgås eller bekæmpes.
Dina har arvet sin mors magiske evne
til at se folk dybt ind i øjnene, og dermed afsløre deres dybeste hemmelig-

heder, løgne og få dem til at ”skamme
sig”. Derfor tør ingen – børn eller
voksne – se rigtigt på Dina, så hendes
evne er både en gave og en forbandelse. Evnen bringer hende hurtigt i
problemer med landets magthaver,
og hun må ud på en dramatisk flugt,
sammen med Nico, som er tronfølger
i landet og pludselig står anklaget for
mord, men heldigvis får hun hjælp fra
en uventet kant.
Tilmeldingsfristen er udløbet, men hør
på biblioteket, om der er plads til en
eller et par mere.
Franske hot-dogs og saft kan købes til
2 euro.

Styrk vores mindretal - 

skaf et nyt SSF-medlem!
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HUSUM

BØRNEHAVER

Skovlund vandt
[KONTAKT] Det blev Skovlund Børnehave, der vandt Spil Dansk-børnehave-koncerten med Lasse Lulu og Den
Lyserøde Hest. Koncerten finder sted
torsdag den 15. oktober kl. 13 i Valsbøl Skole.
Hostrup, Lyksborg, Sønderbrarup, Sild,
Flensborg/ Kilseng, Egernførde og Slesvig/ Hiort Lorenzen Børnehaver deltog
også i konkurrencen.

Spil Dansk-styregruppen havde svært
ved at udvælge blandt de forskellige
børnehaver, da alle havde indsendt
flotte lydfiler med Mariehønen Evigglad. Børnene var yderst engagerede i
at synge sangen, og alle havde fortjent
at vinde en koncert.
Men måske kommer turen til dem til
næste år, siger SdU-konsulent Tinne
Virgils fortrøstningsfuldt.

VANDERUP

Dansk-kinesisk koncert

Lærer- og forældrekoret optrådte med danske sange på plænescenen. (Foto: Ulrich Vogel)

Fut-fut for en fest

Han her morede sig med at lade togene køre sammen for så at gå i gang
med et større bjærgningsarbejde.

[KONTAKT] Forrige uge holdt SSF Husum og Omegn sensommerfest sammen med Husum Danske Bibliotek.
Flot var vejret, og fint var fremmødet.
Over 40 havde fundet vejen til Husumhus’ baggård.
Det blev leget og drukket kaffe med
kage til.
Hauke Hinrichs havde bygget sin Duplo-bane op på terrassen, og hvis børnene morede sig lige så godt som han
selv, har det bestemt haft det skægt.
Sidst på eftermiddagen optrådte
Husum Danske Skoles lærer- og forældrekor til stor fonøjelse for de fremmødte.
Siden blev der tændt op i grillen, så
alle også kunne gå mætte derfra.
ph

Hauke Hinrichs byggede bane. Hvis
børnene morede sig lige så godt som
han, har de haft det skægt. (Fotos: Peter Hansen)

[KONTAKT] Det danske folkband Phønix har efter en længere turné i Kina
indledt et samarbejde med den unge
kinesiske guzheng-spiller Sangka, som
Phønix nu præsenterer i et hidtil uset
sammenspil mellem dansk og kinesisk
folkemusik.
Torsdag den 1. oktober kl. 18.30 kan
de opleves i Vanderup Danske Skole,
arrangeret af SSF Vanderup-Jørl og
VUF.
Phønix og Sangka mødte hinanden i
Beijing ved åbningen af det nye danske kulturinstitut. Det blev til mange
timers sammenspil, to spændende
koncerter, og de var enige om at fortsætte.
Den kinesiske guzheng har en drømmende harpe-agtig pentatonlyd, som
smukt spiller op imod Phønix’ energiske sound. Det er et kulturmøde
mellem to musikalske traditioner, som
sammen skaber et unikt nyt lydunivers.
Sangka er en ung guzheng-spiller,
uddannet på China Conservatory of
Music. Sangka er, trods sin unge alder,
en anerkendt musiker i Kina, hvor hun
bidrog til åbningsmusikken ved OL i
Beijing 2008.
I Europa har Sangka desuden spillet i
Tyskland og Belgien.

En oplevelse: Phønix og kinesiske Sangka
- 1. oktober i Vanderup

MIDTANGEL

Rundt på Hooge med hestevogn.
Færgen ventede i Slutsil/ Schlüttsiel. (Fotos: privat)

Seniorer på hallig-tur
[KONTAKT] Efter at have været på
Mandø i 2014 tog vi til Hallig Hooge
i år.
20 veloplagte seniorer fra Midtangel
Seniorklub tog afsted kl. 7.30 tirsdag
den 8. september med bus fra Satrup
til Slutsil/ Schlüttsiel.
Vejret var diset, men solen kom, og
den var med os hele dagen. I strålende
solskin nåede vi til Slutsil, hvor vi gik
ombord på færgen.
Sejlturen tog halvanden time, og kaptajnen fortalte udførligt om alt, vi kom
forbi. Halligerne Grøde og Oland,
Langenæs, Pelvorm og Før passerede

vi. Og endda fyrtårnet fra Amrom
kunne ses.
På Hooge ventede hestevognen på os
og kørte os til kirkevarften for derefter
at bringe os til Hansvarften. Her så vi
Kongepisselen, hvor en dansk konge
overnattede under et besøg, idet han
på grund af lavvande ikke fik forladt
halligen i tide. Vi så deres brandbil og
mange andre nyttige ting, som man
har brug for på en hallig.
Middagen blev serveret i restauranten
”Zum Seehund”. Vi fik rejesuppe og
rødspætte med tilbehør - alle tiders
ret.

Opholdet på Hooge varede tre timer. Hestevognen kørte os tilbage
til færgen. Tilbage i Slutsil gik vi til
”Fährhaus” for at nyde et veldækket
kaffebord med lagkage.
Bussen hentede os der, og i vældig
godt humør gik turen hjem til Satrup,
hvor vi kl. 18 tog afsked med hinanden.
En stor tak til Jytte og Erika, der stod
for både planlægning og genemførsel
af turen. Alle glæder sig til næste års
tur.

Christa Gondesen

Rødspætte med tilbehør.

Phønix er et af Danmarks førende
folkbands. Deres lyd har rødder i den
danske og skandinaviske musiktradition, men de bringer den mod nye horisonter med en nutidig og unik klang.
Phønix har været rundt i store dele af
verden.
Medvirkende: Anja Præst: basklarinet/
klarinet - Sangka: guzheng - Jesper
Falch: percussion - Karen Mose: vokal/
keys - og Jesper Vinther: harmonika.
Alle er velkommen.
Billetter: 10 euro/ 6 euro for medlemmer, børn 0-16 år, bistandsmodtagere
og handicappede gratis mod legitimation.
Sælges via +49 461 14408 125, ssfbilletten.de, SSFs sekretariater og ved
indgangen.
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KIRKESIDEN

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

Jacob Ørsted, Henriette Gosvig Knudsen & Ruben Fønsbo

Nye toner og tanker

Skal vi have en (folke)kirke uden Gud?

Engelsk ateistisk reklamekampagne der argumenterer for at det er muligt at leve et godt og lykkeligt liv uden Gud.
FOR GODT TRE måneder siden kunne man i
Kristeligt Dagblad læse en artikel som var skrevet af Peter Erkmann, direktør i en sjællandsk
kommunikationsvirksomhed. I artiklen argumenterede Erkmann for at hvis folkekirken i
fremtiden skal appellere bredt, bør den først og
fremmest være samlingspunkt for livets store
begivenheder, og ikke et sted hvor præster fastholder troen på Gud. Troen på Gud er nemlig,
ifølge skribenten, under forandring fordi de
fleste mennesker efterhånden har accepteret at
Gud er menneskeskabt, og ikke omvendt. Tidligere blev den kristne kirke presset af ny viden
som fx at jorden er rund, og at solen – og ikke
jorden – er solsystemets midtpunkt. De kristne
præster kæmpede imod med de mest bestialske midler, men måtte til sidst overgive sig.
En ny fortælling
Nu har de fleste mennesker; også mange
præster, opdaget at Gud er en menneskeskabt
illusion. Det betyder at kirken har to muligheder. Den ene er at fortsætte med forkyndelsen
af fortællingen om Gud som man har gjort det
indtil nu. Det vil medføre at det massive fald
i medlemstallet vil fortsætte, og derfor bør
kirken benytte den anden mulighed, nemlig
at ændre fortællingen. Kirkens nye fortælling skal fokusere på de positive af de kristne
værdier, for på den måde kan kirken blive et
moderne rum hvor livets store begivenheder
som fødsel, død, overgang til voksenlivet, ægteskab m.v. markeres. Det medfører ganske vist
en kirke uden Gud, men da Gud jo alligevel er
menneskeskabt, kan man lige så godt definere
kirken som et fællesskab omkring livets store
øjeblikke. Fortællingen om kirken skal genfortælles – uden Gud. Siger altså Peter Erkmann.
Kirke i modvind?
Erkmann har ret i at kirken står over for store udfordringer. Det gør den både i Danmark
og Tyskland. Medlemstallet falder, antallet af
deltagere i de kirkelige handlinger er for nedadgående, og mange steder står bænkene tomme søndag formiddag. Flere steder i Danmark
lukkes kirker, og i sogne i det indre København
ligger medlemstallet af folkekirken på under
50 % af befolkningen. Også den danske kirke
i Sydslesvig er ramt af faldende medlemstal og
faldende besøgstal. Altså er der grund nok til
bekymring på kirkens vegne. Men er løsningen så at omdefinere kirkens fortælling?

Det korte svar er nej.
Det lidt længere svar kunne være at der
er behov for at omdefinere måden som kirken
leverer sine ydelser på, og ikke kirkens fortælling. Kirkens ydelser, som jeg vender tilbage til senere i artiklen, udspringer af dens
hovedopgave, nemlig at forkynde evangeliet
om Jesus Kristus som Guds søn og menneskets frelser, og det er den forkyndelse, der
er kirkens fortælling. Den fortælling har lydt
siden den kristne kirkes allertidligste dage og
lader sig ikke ændre uden at kirken mister sit
fundament. Ændrer man fortællingen, bliver
kirken blot forvalter af overgangsritualer, og
disse ritualer kunne ligeså godt finde sted
uden for kirken hvis de ikke har et specifikt
kristent indhold. Dåb og konfirmation vil fx
være meningsløse hvis man fjernede den
kristne grundfortælling. Nogle steder fejrer
man navngivning i stedet for dåb og holder
en ungdomsfest eller en nonfirmation i stedet
for konfirmation, men dåben har lige så lidt
med navngivning at gøre som konfirmationen
har det med indtræden i de voksnes rækker. I
stedet har begge at gøre med det kristne fællesskab og troen på Gud.
Behøver kirken Gud?
En kirke uden Gud vil ifølge Peter Erkmann
sagtens kunne fungere. I artiklen skriver Erkmann: ’Er der så behov for en (folke)kirke, når
der ingen Gud er? Tjah, vi kan som samfund jo
fint klare os uden. Ægteskab kan allerede nu
indgås på rådhuset, begravelser og fødsler kan
jo markeres på mange måder, ligesom mange
professionelle hjælper mennesker i krise. Og
kan man overhovedet have en kirke uden (en)
gud? Ja hvis man for eksempel definerer folkekirken som et fælleskab omkring livets store,
glædelige øjeblikke, men også tragedier og kriser, så kan en kirke jo fortsat have en rolle i et
oplyst samfund.’
En af de ting som Peter Erkmann overser,
er at kirken faktisk allerede udfylder den rolle.
Kirken er blandt meget andet det sted vi kan
komme til når glæder og sorger fylder så meget at vi må dele dem med nogen. Ikke for at
bruge kirken eller præsten terapeutisk, men
fordi de fleste mennesker før eller siden står
over for situationer, problemer, spørgsmål, følelser og udfordringer der er større end dem
selv. Situationer hvor det oplyste ikke er nok
og hvor rationalitet ikke rækker. Så har kirken

sin plads og sin berettigelse som stedet hvor
der bliver sagt alt det vi ikke kan sige os selv.
Kirkens ydelser – er der brug for en ny reformation?
Kirkens ydelse er først og fremmest forkyndelsen. Den finder sted både gennem søndagsgudstjenester og gennem kirkelige handlinger
som dåb, konfirmation, vielse og begravelse.
Den kommer også til udtryk gennem andre
former for arrangementer, fx foredrag, menighedspleje, ældresammenkomster, babysalmesang og meget andet. I mange af disse arrangementer ligger en fornyelse, og den er tiltrængt.

Og spørgsmålet er om den fornyelse også bør
omfatte højmessen? På det område er der nemlig ikke sket den store udvikling siden reformationen. Og det er synd, for det er primært
på besøgstallet til højmessen at kirkens succes
måles. Ingen tæller hvor mange der synger
med på babysalmesangen. Ingen tæller hvor
mange der kommer til foredrag. Ingen tæller
deltagere i studiekredse, og ingen tæller hvor
mange pensionister der deltager i sogneudflugten. Man ser kun de halvtomme kirkebænke om søndagen og konkluderer så at kirkens
fremtid ikke ser alt for lys ud.
Men det gør den nu alligevel. Det kan
godt være at medlemstallet falder, men de
medlemmer der er tilbage, er aktive, og det
afspejler sig i deltagelsen i alle de andre former for aktiviteter som kirkerne tilbyder. Det
er her væksten – og fremtiden – ligger. Her er
faktisk allerede en reformation undervejs. Og
den må gerne brede sig til højmessen. At gøre
det på en måde som ikke går på kompromis
med kirkens budskab, er en udfordring, men
hvis kirken vil bevare højmessen som sin centrale ydelse, er man sandsynligvis nødt til at
tænke nyt på samme måde som man gjorde
det da man udviklede babysalmesang, sogneaftener, spaghettigudstjenester og alle de
andre former for arrangementer som viser at
det sagtens kan lade sig gøre at få folk i kirke.
Vejen til vækst i kirken er ikke at fjerne Gud,
for hvis folk ville synge, spise spaghetti eller
høre foredrag, er der masser af andre steder
de kunne gøre det. Men de vælger at gøre det
i kirkens fællesskab, netop fordi Gud også er
der.
Og det er den dimension Peter Erkmann
overser eller ignorerer. Kirken er ikke nødvendig for Gud, men Gud er nødvendig for kirken.
Og kirkens opgave er ikke at afskaffe eller omdefinere Gud, men at gøre Guds ord forståeligt
og tilgængeligt på så mange måder og i så
mange sammenhænge som muligt.
Af Ruben Fønsbo, præst ved den danske menighed i Lyksborg og omegn
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Sydslesvigsk Forenings informationsblad

FLYGTNINGSITUATIONEN

4-ÅRs FØDSELSDAG I HUSUM

Drøftes i Samrådet
[KONTAKT] SSFs forretningsudvalg har
drøftet den aktuelle flygtningesituation, og om det danske mindretal kan
og skal bidrage med en konkret indsats
på forskellige felter.
Efter mødet meddeler generalsekretær
Jens A. Christiansen, at SSF hverken
kan eller skal indtage en snæver migrationspolitisk holdning men finder det
naturligt, at det danske mindretal tager
del i de udfordringer, vores omkring-

liggende samfund har og overvejer
forskellige former for humanitær og
kulturel hjælp.
Spørgsmålet har SSF drøftet med SSW,
og de er enige om at opfordre de
sydslesvigske organisationer og institutioner til at overveje, hvordan man
evt. kan bidrage aktivt med humanitær
hhv. kulturel støtte.
Jens A. Christiansen: ”SSF har p.t. ikke
ledige bygninger, som kan stilles til

MUSICAL OG GRATIS BUS

Med Preben Kristensen
[KONTAKT] Onsdag den 30. september kl. 20 indbyder SSF og Folketeatret
til en musical om kærlighed, Dig Og
Mig - Putting It Together, i Flensborg
teater.
SSF tilbyder gratis bus for tilmeldte fra
Egernførde og Slesvig/ Skovby.
Dig Og Mig er en festforestilling med
sange, skrevet og komponeret af musical-komponisten Stephen Sondheim.
Forestillingen består af numre fra forskellige musicals og der mixes drinks
og følelser under et cocktailparty hos
et velhavende midaldrende par, der
synes at have styr på tilværelsens materielle goder men mindre styr på at

pleje deres efterhånden sølvbryllupstrætte kærlighed.
SSF inviterer til en festlig og elegant aften med fyldte drinksglas - i musikalsk
selskab med Preben Kristensen, Betty
Glosted, David Owe, Charlotte Guldberg og Peter Pilegaard.
Fire gode grunde til at se denne
forestilling: For første gang i 25 år er
Preben Kristensen på turné med andet
end Linie 3, mød fem dejlige og velsyngende skuespillere sammen med
et veloplagt 4-mands orkester, nyd
et genhør med nogle af Sondheims
bedste tekster og melodier, og tag SSFs
gratis bus (for tilmeldte) fra Medborgerhuset i Egernførde kl. 18.30 og kl.
19 fra motorvejsparkeringen ved Skovby - samt andre påstigningsmuligheder
afhængigt af tilmelding.
Tilmelding/ billetkøb på sekretariaterne gerne senest 22. september. Priser
for SSFs medlemmer med grupperabat
(efter kategori) 10, 14, 18 og 22 euro.

Musical-mix med Preben Kristensen,
Betty Glosted, David Owe, Charlotte
Guldberg og Peter Pilegaard 30. september i Flensborg - gratis bus fra Egernførde
og Slesvig/ Skovby. (Foto: Thomas Petri)

KLASSISK KONCERT

Alle 4-årige velkomne
rådighed til indkvartering af flygtninge
men overvejer at arrangere kulturelle
aktiviteter, og der, hvor det giver mening, vil flygtninge gratis blive inviteret
til at deltage i vore arrangementer,
f.eks. koncerter og lignende. Der kan
også blive tale om aktiviteter for børn
og unge på Flensborghus.”
Emnekredsen sætter SSF og SSW på
dagsordenen til Samrådets møde den
13. oktober.

EGERNFØRDE I.

Lanterneplakater ønskes
[KONTAKT] SSF Egernførde opfordrer
børnehavebørn og skoleelever, der har
lyst til at lave en plakat forud for det
store lanterne-optog i Egernførde senere på året, om at indsende udkast.
Dem bliver der to af: en plakat for
skoleelever og en for børnehavebørn.
Udkastene afleveres på Dansk Sekretariat Egernførde senest den 30. september (IKKE 15. september) kl. 12 og
være i A3-størrelse i højformat og med
navn på bagsiden.
Vinderpræmien er 50 euro, børnehaveplakaten får en præmie på 25 euro.
Desuden bliver vinderne omtalt i
Flensborg Avis – med billede.
De seneste års plakater hænger i
Medborgerhuset, hvis man vil lade sig
inspirere
fw

AKTI

Kurser

[KONTAKT] Kurser på Aktivitetshuset i
Flensborg:
iPad for lidt øvede: torsdagene 24.9.,
1. og 8.10, 10-12 med Preben BusckNielsen/Ole Møller. Tilmelding ja, pris
22 euro, medbring iPad.
Håndbroderi - de 6 bedste sting:
26.9. 9-17 og 27.9. 9-15 med Anne
Heiberg. Tilmelding ja, pris 45 euro,
medbring stofrester, dekoration, broderitråd og sygrej.

SKOVLUND

Fest også
for de nye
Andreas Delfs

Gerhard Oppitz

Brahms, Mozart og Kernis
[KONTAKT] Sydslesvigsk Forening,
Sønderjyllands Symfoniorkester, den
Flensborg-fødte dirigent Andreas Delfs
og pianisten Gerhard Oppitz leverer
klassiske mesterværker af bl.a. Mozart
og Brahms ved en koncert torsdag 24.
september kl. 20 i Tyske Hus/ Deut-

sches Haus i Flensborg.
Mozarts medrivende symfoni nr. 40,
Johannes Brahms symfoniske tilgang til
klaverkoncert nr. 2 og Aaron Jay Kernis rørende Musica Celestis kan høres
ved koncerten i Flensborg.

[KONTAKT] Torsdag den 24. september kl. 16.30 inviterer de danske
foreninger med SSF-distriktet i spidsen
til familiesommerfest ved Skovlund
Forsamlingshus. Der grilles og hygges.
Husk blot at tage mad med. Drikkevarer kan købes.
Højdepunktet bliver uddelingen af
præmier i en tegnekonkurrence, som
fandt sted før sommerferien.
Der bliver mulighed for at lære de
danske foreninger bedre at kende og
deltage i sjove børnelege.

ANSGARs AFTENSANGE

Ud af huset i efteråret
[KONTAKT] Den traditionelle aftensang i Ansgar kirke kl. 17 den sidste
torsdag i hver måned rykker ud af
huset. Det er uforandret samme dag
og tid, ritualet og den efterfølgende
high tea er ligeledes det samme, men
aftensangen vil her i efteråret foregå
hos baptisterne, metodisterne og katolikkerne.
Torsdag den 24. september kl. 17 går
turen til baptistkirken, Bismarcksgade
110. Efter aftensangen, te og en sandwich fortæller menighedens præst,
André Peter, kort om sin menighed,
særpræg og hverdag.
Torsdag den 29. oktober kl. 17 gælder besøget metodistkirken, Fruer-

lundholz 118. Pastor Regina Waack,
der også er præst i den lutherske kirke,
fortæller. Hendes dobbelte ansættelse
er faktisk et enestående eksempel på,
at forskellige kirkesamfund kan arbejde endog meget nært sammen.
Efterårets sidste aftensang finder sted
i den katolske kirke, St. Marien torsdag den 26. november kl. 17. Pastor
Johann Kraft tager imod. Johann Kraft
overtager i november formandsstolen
for det økumeniske, tværkirkelige samarbejde i Flensborg efter præsten ved
Ansgar Kirke, Preben K. Mogensen,
der har været formand siden januar
2013.
Fra Ansgar Kirke vil den nye dansk-

tyske salmebog blive medbragt til
aftensangen, så værterne kan synge
med. Og det vil være en fin værtsgave.
Salmebogen bliver i disse dage leveret
til menighederne i Sydslesvig, så der
er chancer for at tage den i brug allerede før den officielle modtagelse ved
festgudstjeneste i St. Marien den 27.
september kl. 14.
Ansgar tyvstarter ved nogle bisættelser
i kirken og ved aftensangen den 24.9.,
hvor hele Flensborg naturligvis kan
være med. Det er selvfølgelig også er
meningen, når der ligeledes den 24.9.,
men kl. 19 er hverdagsgudstjeneste i
Skt. Hans, Kappelgade 38.
pkm

[KONTAKT] Mandag den 28. september kl. 15-17 er der fødselsdagsfest
for alle børn, der fylder 4 år i 2015 på
Husum Bibliotek. Men også forældre,
bedsteforældre, søskende og øvrige
børnefamilier er velkomne.
Når man bliver 4 år, er man nemlig
gammel nok til at låne bøger på biblioteket og i bogbussen og stor nok til at
få sit eget lånerkort. Man er også stor
nok til at komme på biblioteket sammen med mor og far, bedsteforældre,
søskende og venner til koncert med

Balder = Tine Mynster, der med sin
glade udstråling, sit smittende humør og
musikalske imødekommenhed synger
og danser sig igennem både nyskrevne
og velkendte sange.
Efter koncerten er der en fødselsdagsgave til alle (tilmeldte) 4-årige - en billedordbog.
Og kagemand og saft – kaffe/te til de
voksne.
Tilmelding (kun de 4-årige) til biblioteket inden den 21. september på tlf.
04841 82280. Alle andre kommer bare.

EGERNFØRDE II.

En fin børnedag
[KONTAKT] Egernførde SSF-distrikt,
børnehave og bibliotek deltog i børnedagen RSH-Kindertag søndag den 6.
september i Egernførde. Deres fælles
stand på havnen stak i øjet.
Bibliotekets Lolas Dukketeater var
godt besøgt. Selvom stykkerne blev
spillet på dansk, forstyrrede det ikke
børnene.
Børnehaven havde lege for de fingernemme og dem, der ville øve sig.
SSF havde info om mindretallet og
lykkehjul med spørgsmål. Spørgsmålene blev stillet til børnene, der måtte

bruge forældrene som joker. Desuden
hjalp vi dem på vej, fortæller distriktets
næstformand Gitte Hougaard-Werner.
Der var lang kø ved lykkehjulet; alle
ville prøve og svarede fint på spørgsmålene om mindretal og SlesvigHolsten.
Forældrene synes, det var perfekt, at
børnene lærte noget, havde det sjovt,
og alle fik lidt slik.
Det var - set fra mindretallets side - en
super dag, med leg for de små og lidt
information om mindretallet.
gw

DET 4. SPROG I ODDER

To sydslesvigere mødes
[KONTAKT] ”Det fjerde Sprog”, billedsproget, er titlen på en udstilling med
to sydslesvigske kunstnere, Inka Sigel
og Hans Clausen i Odder, og det overordnede formål er at vise kultur fra det
danske mindretal i Sydslesvig.
Kunstudstillingen ”Det fjerde Sprog - 2
sydslesvigere mødes” - kan ses fra 18.
september til og med 4. oktober fredag-søndag kl. 14-17 i KunstVærket,
VitaPark, Vitavej 60, 8300 Odder.
Fernisering 18. september kl. 17 med
musikalske indslag fra Sydslesvig.
Arrangør er Odder Kunstsamling.

Kunstnersammenslutning Grænselandsudstillingen ProKK, professionelle
kunstnere og kunsthåndværkere i Aarhus og OK 18 i Odder. Inka Sigel er
bl.a. repræsenteret på Kunstmuseet i
Salo, Finland, Mark Rothko Art Centre
Daugavpils, Letland, A.P. Møller Gymnasiet i Slesvig, Sydslesvigsk Forening
(til sekretariater og skoler), Skejby
Sygehus Aarhus, Esbjerg Sygehus,
Odense Sygehus, Udenrigsministeriet
(til ambassade, bl.a. i Berlin).
Inka Sigel debuterede på KE Kunstnernes Efterårsudstilling 1994.

FORKLARING
Hans Clausen forklarer: ”Titlen tager
afsæt i den sproglige virkelighed i det
danske Sydslesvig med sprogene tysk,
dansk og plattysk, det sproglige rum,
sydslesvigerne til daglig bevæger sig
i. Sprog formulerer tanker og giver
udtryk for følelser. For mange sydslesvigere falder det naturligt ved en given
lejlighed at vælge det sprog, der mest
rammende kan sætte ord på meddelelsen. Hvert af sprogene har sin egen
melodi, sin kulturbærende styrke, åbner døre til mennesker og giver indblik
i, hvordan den anden ser på tingene.
Påvirkningern af de tre sprog former
en sydslesvigers sindelag, indstilling
og mentalitet. For maleren er der derudover et fjerde sprog, billedsproget,
som hver maler bruger på sin egen
måde. Det er det sprog, der bliver talt
på denne udstilling.”

HANS CLAUSEN
Maleren Hans Clausen, 64 år, er født
i byen Slesvig og bor i dag i Skørring
ved Mørke.
Han voksede op i den gamle del af
Slesvig by, hvor familien tilhørte det
danske mindretal, og hvor sprogene
var plattysk, dansk og højtysk. Gennem barndomsbyens livlige håndværker- og arbejderkvarter fik han stærke,
visuelle påvirkninger og blev tidligt
optaget af farver og billeder.
Som 18-årig flyttede han til Danmark
og gik på Aarhus Kunstakademi med
lærere som Victor Glysing, Mogens
Gissel og Henning Wienberg. I 1980
grundlage han eget værksted og søger
her at virkeliggøre sit maleri, så det
uafhængigt af tidernes skiftende genrer, smag og motiver, bevarer sin egen
klarhed og styrke.
Hans Clausen har talrige udsmykninger bag sig både nord og syd for grænsen. Han debuterede første gang på
KP i 1977.
Under udstillingen kan der købes (100
kr.) en nyudgivet antologi skrevet af
forfattere med tilknytning til hhv. fra
det danske mindretal.

INKA SIEGEL
Inka Sigel er født i Flensborg 1967
med tilknytning til det danske mindretal i Tyskland, og hun har boet i
Danmark siden 1989, i Odder. Hun er
medlem af Billedkunstnernes Forbund,

BIBLIOTEKERNE

Bedste bøger og koncert
[KONTAKT] Bibliotekar Karl Fischer
præsenterer gode bøger onsdag den
23. september kl. 15 på Slesvig Bibliotek, Bismarksgade 18a, torsdag den
24. september kl. 10.30 på Husum
Bibliotek, Nystaden/ Neustadt 81, og
torsdag den 24. september kl. 16 på
Flensborg Bibliotek, Nørregade/ Norderstr. 59.

KONCERT
Efter præsentationen i Flensborg er der
koncert med lieder og romancer af
danske komponister som. P.A. Heise,
Poul Schierbeck og P.E. Lange-Müller.
Sangerne er Lizzi Krogh og Jens Christian Krause, pianist er Peter Geilich.
Arrangementet varer en time, og der
er fri entré.

