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Ugens overskrifter

DR til årsmøde
[KONTAKT] Danmarks Radio følger også i år vore
årsmøder.

Læs mere på KONTAKT side 2

Årsmødeprogram
[KONTAKT] Totaloversigten over årsmøderne, lige til
at klippe/ rive ud.

på Kontakt
Læs Læs
meremere
på KONTAKT
side side
3 & 4x

Vakte interesse
[KONTAKT] Flot mindretals-program på Folkemødet
på Bornholm.

Læs mere på KONTAKT side 5

Er flyttet
[KONTAKT] Mindretalssekretariatet i Berlin er flyttet
og har fået nyt nummer.

Læs mere på KONTAKT side 5

LEDER

Sydslesvigsk Forening

”Find
Sydslesvig”

[KONTAKT] Det danske mindretal - børn og voksne, amatører
og funktionærer - har i ugerne og
månederne op til de danske årsmøder den kommende weekend
19.-21. juni været på dupperne
og forberedt sig med musik, show
og anden optræden på de over
40 regulære årsmøder, der finder
sted den weekend.
Det er der traditionen tro kommet et flot, alsidigt og stort program ud af, som er gengivet på
KONTAKTsiderne 3 og 4, lige til
at rive ud eller klippe, så man i
god tid kan læse sig til, hvor man
vil hen i år.
Også talerne har - som hvert år med garanti noget på hjertet, og
som det er værd at lytte til, for
mottoet ”Find Sydslesvig” rummer alle mulighederne for principielle og personlige synspunkter.
Ført an af Folketingets 1. næstformand Bertel Haarder og ministerene Benny Engelbrecht og Henrik Dam Kristensen er dansk politik og samfund trods folketingsvalget i dag og de efterfølgende
hektiske dage på Christiansborg
dermed ret beset ganske pænt repræsenteret på talerstolene, selv

om statsministeren og andre regeringsmedlemmer måtte melde
forfald. Men heldigvis er også
vore egne godt med.
Det åbne debatmøde årsmødelørdag formiddag på Flensborghus danner rammen om ambassadør Per Poulsen-Hansens,
minister Anke Spoorendonks og
FUEV-præsident Hans Heinrich
Hansens indlæg om Bonn-København erklæringerne set i lyset
af den aktuelle udenrigs- og mindretalspolitiske situation i Europa.
De danske årsmøder i Sydslesvig
er ganske enkelt årets højdepunkt
for mindretallet, hvor danske sydslesvigere gør opmærksom på sig
selv og deres kulturelle forbundethed med Danmark.
Årsmøderne er det danske mindretals folkemøde med taler,
underholdning for enhver smag,
hygge og samvær, og gensynsglæde.
Selv om SSF er arrangør, er årsmøderne selvfølgelig hele det
danske mindretals årsmøder.
Velkommen til - og godt årsmøde, allesammen!

SYDSLESVIGSK FORENING

ÅRSMØDE I SYDSLESVIG 19.-21. JUNI

Med danske og tyske officials
[KONTAKT] Op imod 20.000 danske
mødes ved over 40 folke- og festmøder 19.-21. juni fordelt over hele
Sydslesvig under mottoet »Find Sydslesvig«.
TALERE
Det officielle Danmark er traditionen
tro flot repræsenteret ved de 91. danske årsmøder i Sydslesvig:
Folketingets 1. næstformand Bertel
Haarder (V) er hovedtaler sammen
med biskop Marianne Christiansen og
Morten Messerschmidt MEP (DF) ved
årsmødet lørdag aften på Flensborghus. Skatteminister Benny Engelbrecht
taler ved friluftsmødet i Slesvig på
søndag.
Beskæftigelsesminister Henrik Dam
Kristensen (S) taler ved årsmødet
fredag kl. 19 på Oksevejens Skole i
Flensborg-Sporskifte.
Slesvig-Holstens justits-, kultur- og
europaminister Anke Spoorendonk
(SSV) er hovedtaler på søndagens
friluftsmøde i Flensborg fra kl. 14.15
sammen med ambassadør Per Poulsen-Hansen.
Hovedtaler på friluftsmødet i Slesvig

søndag eftermiddag sammen med
generalkonsul er Henrik BeckerChristensen og Slesvig-borgmester dr.
Arthur Christiansen.
På friluftsmødet årsmødesøndag i Tønning er Grænseforeningens formand
Mette Bock MF (LA) hovedtaler.
FRILUFTSMØDET I FLENSBORG
Flensborg bys, Flensborg amts og Sydtønder amts fælles friluftsmøde i Frueskovens Idrætspark i Flensborg søndag
den 21 juni indledes kl. 14.15.
Optoget starter kl. 13.30 fra Nørretorv/ Nordermarkt.
Friluftsmødet på Frueskovpladsen
rummer en børnekoncert med Tante
Andante-band, sang ved den unge
duo Lærke og Jannik, en gymnastikopvisning ved Sundeved Efterskole og
underholdning ved Sønderborg Garden og hele syv FDF-orkestre: Bjerringbro/Hjørring, Flensborg, Harboøre,
Kibæk, Nordals, Tønder og Århus.
FRILUFTSMØDET I SLESVIG
Minister Benny Engelbrecht og generalkonsul Henrik Becker-Christensen
og Slesvig-borgmester dr. Arthur

Christiansen er hovedtalere på friluftsmødet i Slesvig, hvor der også er programsat opvisning ved børnehavebørn,
gymnastik ved elever fra Højer Idrætsefterskole, H.C. Andersen-parade, Art
Petit og zumba. Grenå, Grindsted og
Vejle FDF-orkestre spiller.
Optoget stater kl. 13.45 ved Hiort
Lorenzen-Skolen, selve friluftsmødet
kl. 14.25 på SIF-pladsen.
FRILUFTSMØDET I TØNNING
Grænseforeningens formand Mette
Bock MF (LA) og borgmester Dorothe
Klömmer er hovedtalerne på friluftsmødet i Tønning på Uffe-Skolens
idrætsplads.
Optoget starter kl. 13.50 ved Skipperhuset, og selve mødet åbnes kl. 14.30.
Her medvirker Svogerslev Harmoniorkester, Skjern Mandskor, skolebørn
med friserolympiadxe, Tordenskjoldgarden og Gladsax FDF Brassband.
Det løbende ajourførte program:
http://syfo.de/aarsmoede/dato-ogprogram/

KARIN GOOS HYLDET

For kulturpolitisk indsats
[KONTAKT] Karin Goos var medlem
af SSFs teater- og koncertudvalg i perioden 1994-2004 og var formand for
udvalget i årene 2004-2012.
SSFs generalsekretær Jens A. Christiansen holdt hyldesttalen, da Slesvigsk
Kreditforening for nylig tildelte hende
Niels Kjems-Initiativprisen 2015. Han
betegnede årets prismodtager som en
personlighed, der som folkevalgt i SSF
har haft dansk kultur- og teaterformidling som sit ypperste mål:
”Karin har stille og roligt i alle årene
engageret sig for et rigt teater- og musikliv i Sydslesvig. Om det var Flensborg, Husum eller Slesvig, så har hun
været med til at sikre et bredt repertoire tilpasset de enkelte steders smag
og ønsker.
Hun har altid styret efter kvalitet kombineret med en særlig forståelse for
det sydslesvigske grænselandsunivers.
Hun har ikke været bleg for engang
imellem at satse på aventgarde og provokerende forestillinger velvidende, at
der kunne falde brænde ned.
Men det centrale for hende har været,
at SSFs teatertilbud i sin helhed skulle
være bredt. Fra de tunge dramaer til
den lette revy og musical. En yndet
dansk teatertradition. Som det jo hedder: klog skæmt er alvors tale.
Noget der har ligget hendes pædagoghjerte nært, er SSFs tilbud om børneteater. Alle sydslesvigske skoler inden
for bestemte årgange får een gang år-

ligt tilbud om dansk børneteater – koordineret og betalt af SSF. En fantastisk
sproglig og kulturel saltvandsindsprøjtning, der erstatter mange kedelige
katedertimer i dansk.

Det samme gælder den grænseoverskridende børneteaterfestival.
Et fyrtårn, hun har været med til at
holde ved live som et af de fornemste
eksempler på grænseoverskridende
samarbejde.
Højdepunktet i hendes formandstid
var nok, at det lykkedes teater- og
koncertudvalget og SSF at gennemføre
Danmarks Teaterseminar i Flensborg i
2012. Det blev endog et vellykket arrangement med 500 teaterengagerede
fra hele Danmark. Der var tale om
markedsføring pur. Et godt eksempel
på, hvordan SSF arbejder målrettet
med kommunikationsstrategi.
Hun modtager Niels Kjems Initiativpris
som tak for sit engagement, sin flid og
flotte måde, hvorpå hun i kulturbestyrelser i Danmark og til receptioner
har repræsenteret SSF og det danske
mindretal. Suverænt med charme og
ukrukket.
Mange frivillige er med til at løfte det
danske arbejde. Hun har gjort det
gennem en særlig kulturpolitisk indsats
for mindretallets teater- og musikliv.”
Læs også ”En hyldest” næste side.

Karin Goos. (Foto: Tim Riediger)

SSFs HOVEDSTYRELSE

Åbent møde
[KONTAKT] SSFs Hovedstyrelse er indkaldt til åbent
møde (undtagen sidste dagsordenspunkt) tirsdag den 30.
juni kl.19 på på Husumhus (stærk begrænset P-plads parkerer ved Kreishaus) med følgende dagsorden:
1. Spørgetid for medlemmer
2. Mødet åbnes
3. Valg af dirigent
4. Protokollen fra 12. maj 2015

5. Fastlæggelse af den endelige dagsorden
6. Formandens beretning
7. Nyt fra SSFs udvalg
8. Teater- og koncertudvalgets beretning v/ Hauke Paulsen - drøftelse og godkendelse
9. Billedsamlingsudvalgets beretning v/ Erik Fredens
10. Eventuelt
11. Lukket møde
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DANSK RADIO

ÅRSMØDE

DR og årsmøderne
[KONTAKT] Også i år sender Danmarks Radio fra de danske årsmøder i
Sydslesvig. Journalist Per Vinther laver
optagelser og reportager, som bliver
sendt dels i DR Syd og dels i DRs P1.
Indslagene i DR Syd vil blive sendt løbende henover årsmødeweekenden.
På DRs P1 sammenstykkes en samlet

reportage, der bliver sendt søndag aften kl. 20.03-21.00.
Geografisk spænder udsendelserne
over Harreslev, Valsbøl, Ladelund og
friluftsmødet i Flensborg. Desuden
inviteres morgengæster i studiet lørdag
og søndag.
psv

Neue Dreierspitze
dere für jüngere Menschen sichtbarer
machen wollen.
Offene Fraktionssitzungen sowie die
Einbeziehung sozialer Medien und
eine eigene Internetseite sind einige
der Aufgaben, die sie sich auf die Tagesordnung setzen. Weitere Mitglieder
des Vorstandes: Schatzmeister Oliver
Trojan sowie die Beisitzer Michael
Albert, Simon Stubbe Horn, Margriet
Pless Jansen, Bodil König, Jan Rerup,
Björn Ulleseit, Karsten Weber, Lisbeth
von Winterfeld und Svend Wippich.

Ugerne
der kommer
19.

Sydslesvig: De danske årsmøder 19.-21.6.
Medarbejdermøde - Flensborg Bibliotek åbner først kl. 9.30.
SdU og Aktivitetshuset: New Stars Contest i Volksbad Flensborg kl. 19.30
Ældreklubben Flensborg-Duborg: Årsmøde med kagebord i Toosbüygade 7 kl. 14.30

22.

Flensborg Avis´ årsmødeudgave udsendes til alle KONTAKTmodtagere
Flensborg SSF Nord: Diabetikerklub i Menighedshuset kl. 14
Hejmdal Blæseorkester: Generalforsamling på Harreslev Skole kl. 18.30
SSF Jaruplund, Veding og Sankelmark: Hygge på skolen kl. 19.30

23.

De danske foreninger og institutioner i Flensborg Nord: Skt. Hans-fest på Sortevejspladsen kl. 17
Flensborg SSF og SSW Tarup, Engelsby, Skt. Hans, Sct. Jørgen/Mørvig: Skt. Hans-fest ved Taruphus
kl. 18
Flensborg SSF Sporskifte: Skt. Hans-fest på Oksevejens Skole kl. 18.30
SSF Jaruplund, Veding og Sankelmark, Jaruplund Højskole: Skt. Hans-fest på højskolen kl. 19
SSF Lyksborg: Skt. Hans-udflugt til Kollund fra skolen kl. 18
Lyksborg menighed: Sogneaften - Kristendom for let øvede - i præstegården kl. 19.30
SSF Tarp: Klubaften m. udendørsspil & grillpølser for børn fra 5. klasse i og omkring SFO på skolen
kl. 18-20
De danske foreningen for Tarp/Jerrishøj, Oversø/Frørup og Eggebæk/Langsted samt menigheden:
Skt. Hans-fest i præstegården i Tarp kl. 17
Store Vi Kvindeforening: Hygge i skolens forhal kl. 19.30
SSF Vanderup/Jørl: Skt. Hans-fest ved skolen kl. 19.30
SSF Hatlund/Langballe: Skt. Hans-fest på stranden ved Dollerupholz kl. 19.30
SSF Husum og Hatsted: Skt. Hans-fest ved Husum Skole kl. 18
SSF Tønning: Skt. Hans-fest på Uffe-Skolens sportsplads kl. 18.30
SSF Rendsborg-Bydelstorp: Skt. Hans-fest ved Ejderhuset kl. 17
SSF Egernførde og menigheden: Skt. Hans-fest ved Medborgerhuset kl. 19
SSF Pris/Klaustorp: Skt. Hans-fest i Christianshus
SSF Gottorp amt: Skt. Hansfest på Christianslyst kl. 18
Skovby Seniorklub: Hygge med kaffe og grill i Hærvejshuset kl. 16

24.

Ansgar Menighed Flensborg: Aftensang i kirken og sommergril i haven kl. 17
Flensborg SSF Nord: Kaffe i Ældreklubben Sortevej i Tønnsenhuset kl. 14
De danske foreninger i Store Vi: Bogbus og kaffe ved skolen kl. 15-15.45
Lyksborg Seniorklub: Udflugt til Bibelhaven i Slesvig kl. 14.30
SSF Bøglund: Seniorklub i forsamlingshuset kl. 14.30
SSF Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30

25.

Ingen KONTAKTudgave
Flensborg SSF Nord: Hygge med Renate i Spætteklubben kl. 14.30
SSF Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15

26.

SSW Harreslev: Åbent fraktionsmøde ved lystbådehavnen SSFH kl. 18
SSF Hohn Herred: Skt. Hans-fest ved Vestermølle Danske Skole kl.

27.

SdU: Kvalistævne til LM i petanque for single i Tarup kl. 10
Aktive Kvinder Flensborg: Sommerudflugt, fra sundhedstjenesten kl. 8.30
SSW: Kursus om Kommunalpolitik i Danmark på BDN-generalsekretariatet, Aabenraa kl. 10.30-16
Ældreklubben Flensborg-Duborg: Udflugt til Büsum kl. 14.30
SSF Satrup/Havetoft og Damholm, Satrup Skole og Hostrup Børnehave: Familiesommerfest ved
Damholm Forsamlingshus kl. 15.30
SSF Moldened: Cykeltur og grill fra forsamlingshuset kl. 15

29.

Flensborg SSF Nord: Margretheklubben på udflugt fra menighedshuset kl. 14
Harreslev ældreklub: Udflugt
SSF Skt. Peter-Ording: Højtlæseaften på Klitskolen kl. 19.30-21.00

30.

SSF: Hovedstyrelsesmøde på Uffe-Skolen, Tønning kl. 19
Borgerforeningen Flensborg: Alsang i Restaurant Borgerforeningen kl. 18.30
Flensborg SSF Nord: Morgenmad med Sejlklubben i Tønnsenhuset kl. 9
Lyksborg menighed: Sogneaften i præstegården kl. 19.30-21
Lyksborg Kvindeforening: Besøg i Rosariet i Lyksborg kl. 15.30
Skovlund ældreklub: Udflugt til Kobbermølle fra skolen kl. 13

1.

Valsbøl pastorat: Onsdagskaffe med foredrag ved pastor Bo Nicolajsen om hans år i Norge på Valsbølhus kl. 15-17
SSF Ravnkær: Strikkecafe kl. i forsamlingshuset kl. 15.30

2.

KONTAKT] Organist Stephan Krueger
giver lørdag den 20. juni kl. 12 en halv
times middagskoncert i anledning af
årsmøderne i Helligåndskirken i Flensborg.
Han spiller værker af Dietrich Buxtehude, Niels Wilhelm Gade, Jesper
Madsen og Carl Nielsen.
Der er gratis adgang.

FLENSBORG-ØST

SSW HARRISLEE

[KONTAKT] Nachdem Anke Spoorendonk nach fast 30 Jahren Vorstandsarbeit, davon 23 Jahre als
Ortsvereinsvorsitzende, nicht mehr zur
Wiederwahl angetreten war, hat der
Harrisleer SSW auf seiner Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand
gewählt.
An der Spitze steht der Ex-Fraktionsvorsitzende und Ex-Bürgervorsteher
Heinz Petersen mit den beiden jungen
Stellvertretern Fabian Schulz und Torkild Knudsen, die den SSW insbeson-

Middagkoncert

SSF Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15

Sankthans I.
[KONTAKT] Flensborgs østlige SSFdistrikter hygger sig ved sankthansbålet
tirdsdag den 23. juni fra kl. 18 i Taruphus.
Mens båltalen holdes af pastor Ruben
Fønsbo, er der sørget for børnepasning.
Grillmad og drikkevarer kan købes.
Sankthansfesten gennemføres uanset
vejret.

SPORSKIFTE

Sankthans II.
[KONTAKT] SSF og menigheden
i Flensborg-Sporskifte indbyder til
sankthansaften tirsdag den 23. juni kl.
18.30 på skolen.
Der bliver bål og båltale ved dr. phil.
Bent Hougesen fra Canada og musik
ved ”Die saß da” (Dirk Hornschuh,
Silke Jepsen, Kirsa Wings, Torge Korff).
Voksne betaler 5 euro, børn 1 euro
inkl. mad.

ÅRSMØDE 19.-21. JUNI

Over 40 møder
[KONTAKT] Alt i alt afvikles
der fredag, lørdag og søndag
19.-21. juni over 40 danske årsmøder i Sydslesvig, i Flensborgområdet alene 15, i år centreret
om mottoet »Find Sydslesvig«.
Weekenden byder derudover
på et bredt rammeprogram med
småmøder, koncerter o.a.
Årsmøderne rummer foruden
taler, underholdning og samvær en del musik og sang ved
solister og kor, gymnastikopvisninger, FDF/FPF-orkestre og
andre orkestre fra Sydslesvig og
Danmark - og optog med Dannebrog i spidsen.
De danske årsmøder i Sydslesvig indrammes også i år af
talrige andre arrangementer,
udstillinger og sidst men ikke
mindst gudstjenester.
AFSLUTTENDE FÆLLESKONCERT
Søndag den 21. juni afrundes
årsmøderne med alle deltagende FDF-orkestres optog gennem den indre by i Flensborg
med afgang kl. 18 fra Nørreport
og afsluttende fælleskoncert kl.
18.30 på Søndertorv.

folketingsmedlemmer inklusive
Sydslesvigudvalget, repræsentanter for Region Syddanmark,
Grænseforeningen, SlesvigLigaen, Danmarks-Samfundet,
Foreningen Norden. Men også
fremtrædende medlemmer
af SSF, SSW, SdU, kirken og
skoleforeningen er bredt repræsenteret rundt omkring på de
sydslesvigske årsmøde-talerstole
sammen med andre markante
personligheder fra Danmark og
Sydslesvig.
DEBATMØDET
I forbindelse med årsmøderne
arrangerer Sydslesvigsk Forening et vanligvist interessant
og velbesøgt åbent debatmøde
lørdag den 20. juni kl. 10 på
Flensborghus; i år centreret om
60-året for Bonn-København
erklæringerne med ambassadør Per Poulsen-Hansen,
FUEV-præsident Hans Heinrich
Hansen og minister Anke Spoorendonk.
Det løbende ajourførte program: http://syfo.de/aarsmoede/dato-og-program/

TALERRÆKKEN
omfatter også i år ministre,

KULTUR SOM NAVLESTRENG

Hyldest til en kulturpersonlighed
[KONTAKT] Ved tildelingen af Slesvigsk Kreditforenings Niels KjemsInitiativpris til Karin Goos på bankens
generalforsamling sidst holdt SSFs
generalsekretær Jens A. Christiansens
hyldesttalen.
Han indledte med nogle personlige
erfaringer:
”Et af de indtryk, der har sat sig varigt i
min erindring, og på den måde været
med til at danne min danske identitet,
er teateroplevelserne i Flensborg teater. Her åbnedes verdenen gennem
dansk sprog og drama. Her oplevede
jeg som sydslesviger dansk sprog og
ånd formidlet af indimellem nationens
ypperste skuespillere. Uden at vide
det blev jeg og det øvrige publikum
eet med det, der foregik: et levende
dansk sprog- og kulturrum.
Det er ikke så sært, at lige netop
teatret som en af de ældste fortælleformer om menneskets eksistens og
grundvilkår spiller en væsentlig rolle i
mindretallets danske kulturformidling.”
KULTUR SOM NAVNESTRENG
Og videre: ”Det danske mindretal er

trods vore interne diskussioner om
struktur og organisation et rimeligt
velstruktureret mindre samfund. Vi har
en infrastruktur, der stort set udgør et
parallelsamfund med vuggestuer, børnehaver, skoler, fritidshjem, foreninger, sundhedstjeneste, kirke, bibliotek,
avis og parti. Som samlende parasol
har vi SSF, forstået som den folkelige
kulturelle forening, der historisk og
politisk samlet legitimerer mindretallet
som en dansk folkegruppe med krav
på mindretalspolitisk særstatus.
Vore skoler og institutioner er vigtige i
forhold til fastholdelsen af dansk sprog
og kultur. SSFs brede kulturformidling
er dog en livsvigtig navlestreng, når det
gælder at sikre det, jeg kalder samtidighed mellem Sydslesvig og Danmark. Afgørende for et nationalt mindretal som vort er, at vi i dagligdagen
får mulighed for at opleve, at vi er en
levende del af dansk sprog og kultur,
og at vi derved er med til helt naturligt
at fastholde og videreudvikle danske
værdier og et dansk handlingsmønster
i Sydslesvig.
Det er opgaven, det er den kontrakt,

Styrk vores
mindretal -

SSF og mindretallet har med Danmark. Det kan ikke fremhæves for tit
i en tid, hvor sprog- og kulturgrænser
flyder mere og mere.”
INITIATIVPRISEN
Årets Niels Kjems Initiativpris blev stiftet 2010 for at støtte og motivere en
personlighed eller en gruppe af personer inden for det danske mindretal,
der har gjort noget helt ekstraordinært
på følgende områder:
• Iværksættelse – etablering af en virksomhed, udvikling af et nyt koncept
eller en opfindelse.
• Et særligt initiativ – inden for erhverv, samfund, foreningsliv, kunst og
kultur.
Prisen består af et kunstværk, stævnen
på et vikingeskib i rum sø, skabt af
Sigfried Fuhrmann. Det symboliserer
vilje, mod og vedholdenhed.
Læs også ”For kulturpolitisk indsats”
på KONTAKTside 1

skaf et nyt SSF-medlem!
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GUDSTJENESTER

Flensborg Bibliotek, udlånet:

”Borderline” med malerier af Søren Martinsen
Åbningstider: Hverdage kl. 10-17, lørdage kl. 10-14
Udstillingen er arrangeret af Sydslesvigs danske Kunstforening.
Den åbnes 4. juni kl. 19.30 og kan ses til og med 27. juni.

Flensborg Bibliotek:

ÅRSMØDEUDSTILLINGER

Årsmødeprogram 2015
i Sydslesvigs danske menigheder årsmøde-søndag den 21. juni 2015:
Flensborg by
Helligåndskirken kl. 10 ..................................................................... Jensen
Ansgar Kirke kl. 10 ............................................................................. Mogensen
efterf. kirkefrokost
Sct. Hans kl. 10 ...................................................................................... Dal
Vanløse børnekor medvirker
Sct. Jørgen kl. 10 ............................................................... Egeris Petersen
Sporskifte kl. 9 ..................................................................................... Hougesen
ﬂaghejsning, efterf. andagt og morgenmad
„Historien om DR’s børne-TV“ med plancher og rekvisitter fra 50 års
produktion af dansk børne-TV.
Åbningstider: Hverdage kl. 10-17, lørdage kl. 10-14
Udstillingen er arrangeret af Dansk Centralbibliotek, Sydslesvigs
danske Ungdomsforeninger, Sydslesvigsk Forening og Dansk
Skoleforening for Sydslesvig og kan ses til og med 21. juni.

Aktivitetshuset:
”Mini-kunstnere udstiller egne Godawlinge-familier”
Åbningstider: Fredag: 10-14 - lørdag: 10-14.
Der er mulighed for rundvisning i og orientering om huset

Harreslev, Valsbøl og Tarp
Harreslev kl. 10 ..................................................................................... Böll
Valsbøl kl. 9.30 ............................................................................... Rønnow
Jaruplund kl. 10 .................................................... Nedergaard Christensen
Slesvig, Rendsborg og Egernførde
Slotskirken Slesvig kl. 10 ................................................... ingen prædikant
Rendsborg kl. 11 ................................................................................ Brask
Egernførde kl. 10 ........................................................................... Mønsted

Den permanente udstilling om Danevirke-volden fra oldtiden til
i dag suppleret med en historisk udstilling om det danske mindretal
i Sydslesvig fra 1864. Derudover udstilling i kanonremisen om de
skæbnesvangre dage på Danevirke 1.-7. februar 1864.
Se også gratis app ”På sporet af 1864”.
Åbningstider: Hverdage kl. 9-17, lør- og søndage og helligdage
kl. 10-16
”Færøerne 3 x 2”
Udstilling med værker af Bárður Jákupsson, Tróndur Patursson.
Zacharias Heinesen, Sámal Blak, Brandur Patursson og
Heiðrik á Heygum.
Åbningstider: Tirsdag-onsdag kl. 10-13,
torsdag-søndag kl. 11-17 eller efter aftale på tlf. +49 4846 6604.
Udstillingen kan ses frem til søndag den 21. juni

Mikkelberg Kunstcenter:

Danevirke Museum, Dannevirke:

Husum, Ejdersted og Fredriksstad-Bredsted
Husum kl. 11 ...................................................................................... Vogel
Tønning kl. 10 ............................................................................... Skærved
udendørs, Tordenskioldgarden medvirker
Frederiksstad kl. 9.30 ......................................................................... Vogel
Bredsted .......................................................................................... se Læk
Lyksborg, Kappel-Arnæs, Sønder Brarup og Satrup
Oksbøl forsamlingshus kl. 9 ............................................................ Fønsbo
Arnæs kl. 10 ............................................................................... Korsgaard
Sønder Brarup kl. 10 .......................................................................... Steen
Læk, Aventoft-Nibøl og Vesterland
Læk kl. 9.30................................................................................... Knudsen
Aventoft Menighedshus ................................................................... se Læk
Vesterland kl. 10.30 ........................................................................ Hansen

Flaghejsning på festpladsen i Flensborg
søndag den 21. juni kl. 8.00

Ældreklubben Duborg holder årsmødehygge med stort kagebord i Toosbüygade 7, Flensborg
SSF-distrikt Treja/Hollingsted inviterer til Årsmødefest på Treja Danske Skole
Sommerfest på Treja Danske Skole med grillmad og forskellige spil
Aktivitetshuset og SdU inviterer til den grænseoverskridende musikkonkurrence “New Stars Contest”
i Volksbad, Flensborg
Debatmøde på Flensborghus med temaet ”60 år Bonn-København erklæringerne 1955-2015” med oplæg ved
ambassadør Per Poulsen-Hansen, minister Anke Spoorendonk og Hans Heinrich Hansen, præsident for FUEV
Tordenskioldgarden giver koncert foran Skipperhuset i Tønning med optog gennem byen kl. 11.00
FDF Århus Musikkreds giver koncert ved Dansk Alderdoms- og Plejehjem i Flensborg
Orgelkoncert med Stephan Krueger i Helligåndskirken i Flensborg
De danske foreninger i Rendsborg-Bydelstorp afholder årsmødefest med bl.a. FDF-koncert, børneaktiviteter
samt kaffebord etc. ved de danske institutioner i Mühlenstr., Bydelstorp
Familiefest på Harreslev Danske Skole
Tordenskioldgarden giver koncert foran Skipperhuset i Tønning med optog gennem byen og koncert på torvet kl. 15.30
Hejmdal Blæseorkester spiller til ﬂaghejsning på festpladsen i Flensborg. Andagt ved provst Viggo Jacobsen
SSW-distrikt Harreslev inviterer til ﬂaghejsning og morgenmad på skolen. FDF Nord-Als orkester spiller
Flaghejsning med andagt ved pastor Thomas Hougesen og morgenmad i Det Danske Hus i Sporskifte
Gudstjeneste med pastor Finn Rønnow med efterfølgende morgenmad på Valsbølhus
Flensborg Roklub holder åbenthus med mulighed for at komme i vandet i robåd og kajak.
Desuden vil der være båddåb af 7 kajakker
FDF Kibæk orkester spiller ved gudstjenesten i Jaruplund Danske Kirke
Fælles FDF-march fra Nørreport med efterfølgende koncert på Søndertorv kl. 18.30

Arrangementer i forbindelse med årsmøderne
Fredag den 19.6. kl. 14.30:
Fredag den 16.6. kl. 16.00:
Fredag den 19.6. kl. 16.30:
Fredag den 19.6. kl. 19.30:
Lørdag den 20.6. kl. 10.00:
Lørdag den 20.6. kl. 10.45:
Lørdag den 20.6. kl. 11.00:
Lørdag den 20.6. kl. 12.00:
Lørdag den 20.6. kl. 14.30:
Lørdag den 20.6. kl. 15.00:
Lørdag den 20.6. kl. 15.00:
Søndag den 21.6. kl. 08.00:
Søndag den 21.6. kl. 08.30:
Søndag den 21.6. kl. 09.00:
Søndag den 21.6. kl. 09.30:
Søndag den 21.6. kl. 09.30
Søndag den 21.6. kl. 10.00:
Søndag den 21.6. kl. 18.00:

Ret til ændringer forbeholdes.

under årsmøde/dato og program 2015

Læs også det løbende ajourførte årsmødeprogram på www.syfo.de

Årsmødeprogram 2015

Risby Danske Skole,
Greensweg 4, Rieseby, kl. 17.00
Arrangør: Distrikt Svansø

Jernved Danske Skole,
Schulstr. 50, Dänischenhagen, kl. 18.00
Arrangør: Distrikt Pris/Klaustorp

Husum Danske Skole,
Klaus Groth Str. 45, Husum, kl. 17.00
Arrangør: Distrikt Husum og omegn

Drage Børnehave,
Achterum 20, Drage, kl. 18.00
Arrangør: Distrikt Drage-Svavsted

Gelting Forsamlinghus,
Wilhelmstr. 8, Gelting, kl. 19.30
Arrangør: Distrikt Gelting-Gulde-Runtoft

Vanderup Danske Skole,
Bakkesand 1, Wanderup, kl. 18.30
Arrangør: Distrikt Vanderup/Jørl

Medelby Danske Skole,
Abroer Weg 2, Medelby, kl. 19.30
Arrangør: Distrikt Medelby

Mines Minde,
Fasanenweg 2, Langstedt, kl. 18.30
Arrangør: Distrikt Eggebæk/Langsted

Store Vi Danske Skole
Störtebeker Weg 3, Großenwiehe, kl. 18.30
Arrangør: Distrikt Store Vi

Harreslev Danske Skole,
Süderstr. 90, Harrislee, kl. 19.30
Arrangør: Distrikt Harreslev

Kobbermølle Danske Skole,
Wassersleben 32, Harrislee, kl. 16.30
Arrangør: Distrikt Kobbermølle

Oksevejens Danske Skole,
Alter Husumer Weg 207, Flensburg, kl. 19.00
Arrangør: Distrikt Sporskifte

Sct. Jørgen/Mørvig Menighedshus,
Adelbyer Kirchenweg 34, Flensburg, kl. 19.45
Arrangør: Distrikt Sct. Jørgen/Mørvig

Første næstformand for SSF og formand for
SSFs årsmødeudvalg Gitte Hougaard-Werner

SSF-forretningsudvalgsmedlem Kirsten Futtrup
Anne Oesterle, Slesvig-Ligaen

Formand for Grænseforeningen Mette Bock, MF (LA)

Generalsekretær i Sydslesvigsk Forening Jens A. Christiansen

Medlem af Sydslesvigudvalget Kim Andersen, MF (V)
Horst-Werner Knüppel, Slesvig-Ligaen

Pastor Ulrich Vogel
Formand for Sydslesvigudvalget Troels Ravn, MF (S)
Formand for Danmarks-Samfundet Erik Fage-Pedersen
indvier en fane til spejdergruppen “Stjerne Gruppe Husum”
Ungdomstale ved Lisa Matthiesen

Generalsekretær i Grænseforeningen Knud-Erik Therkelsen

Fhv. SSF-formand Dieter Paul Küssner
Regionsrådsmedlem Jens Møller, Region Syddanmark (V)

Første næstformand for SSF og formand for
SSFs årsmødeudvalg Gitte Hougaard-Werner

Generalkonsul Henrik Becker-Christensen

Ungdomstale ved Felix Schlichting og René Martensen

Grænseforeningens anden næstformand
Jørgen Bruun Christensen

Justits-, kultur- og europaminister Anke Spoorendonk
Formand for Slesvig-Ligaen Anne Marie Thorup

Chefredaktør Jørgen Møllekær
Fhv. minister og fhv. formand for Grænseforeningen
Torben Rechendorff
Ungdomstaler Finn Hendrik Kjärsgaard, SSW-U

Højskoleforstander Thue Kjærhus, Rønshoved Højskole
Grænseforeningens første næstformand Jens Andresen

Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen, MF (S)
Landsstyrelsesmedlem for Foreningen Norden
Henrik Hagemann
Ungdomstale ved to piger fra Duborg-Skolen

Landsledelsesmedlem i Danmarks-Samfundet
Søren Cruys-Bagger

TALERE

FDF Bjerringbro Brass Band sammen med
FDF Hjørring Brass Band

Tryl med Magnus
Underholdning ved børnehavebørnene

Musikalsk underholdning ved
Bjerre, Bjerre og Bjerre
Drums and Pipes

Magic Man
Klezmer Duo

Musikalsk underholdning med
Maren Engel og Stella Anker
Spielmannszug FF Ascheffel

Zumba-opvisning ved TSV Garding
Tordenskioldgarden

Gøgleren Anton Niemann
Optræden ved Husum Danske Børnehaves
forskolegruppe
Forældrekor fra Husum Danske Skole

Tryllekunstneren Pal Magic
FDF Gladsaxe Brass Band

FDF Nord-Als orkester

Duo Moin Mojn

Sct. Jørgen Koret
Underholdning ved skolens elever

Underholdning ved skolens børn
Skt. Hans bål

Art Petit
FDF Århus Musikkreds

Bugtaleren Sven-Ulf Jansen

JazzConsorten
Hejmdal Blæseorkester

Gøglerkisten
Underholdning ved skolens elever
Hejmdal Blæseorkester

Stomp-workshop med Jesper Falch
Svogerslev Hornorkester

Sangduoen Mette og Børge

UNDERHOLDNING

Fredag den 19. juni 2015
STED

Kaj Munk-Skolen,
H.C. Andersen-Weg 14, Kappeln, kl. 15.00
Arrangør: Distrikt Kappel

SSF-amtsstyrelsesmedlem Preben Vognsen,
Gottorp amt

GOTTORP AMT

Askfelt Danske Skole,
Dorfstr. 25, Ascheffel, kl.16.00
Arrangør: Distrikt Hytten/Okslev

RENDSBORG-EGERNFØRDE AMT

Ejderstedhallen,
Osterende 29, Garding, kl. 20.00
Arrangør: Distrikt Garding-Evershop

EJDERSTED AMT

HUSUM AMT

Læk Danske Skole,
Propst-Nissen-Weg 55, Leck, kl. 19.45
Arrangør: Distrikt Læk

SYDTØNDER AMT

FLENSBORG AMT

FLENSBORG BY

Hos Else & Nikolaus Marxen,
Krock 16, Steinfeld, kl. 16.00
Arrangør: Distrikt Stenfelt

SSW-landssekretær Martin Lorenzen

Folketingets første næstformand Bertel Haarder, MF (V)
Medlem af Europaparlamentet Morten Messerschmidt (DF)
Biskop Marianne Christiansen, Haderslev Stift

Jørgensby-Skolen,
Schulgang 6, Flensburg, kl.15.00
Arrangør: De østlige distrikter i Flensborg

Flensborghus,
Norderstr. 76, Flensburg, kl.19.30
Arrangør: Flensborg by

Fhv. ungdomsskoleforstander Wolfgang Dibbern
Fhv. minister Knud Enggaard

Fhv. skoleleder Inger Pﬁngsten
Medlem af Sydslesvigudvalget Kim Andersen, MF (V)

Pastor Ruben Fønsbo
Landsledelsesmedlem i Danmarks-Samfundet
Søren Cruys-Bagger overrækker et ﬂag til Den Danske Kirke
i Lyksborg og omegn

SSW-landsformand Flemming Meyer
Generalsekretær i Grænseforeningen Knud-Erik Therkelsen

Jaruplund Danske Skole,
Jarplunder Weg 14, Handewitt, kl. 14.30
Arrangør: Distrikt Jaruplund,Veding
og Sankelmark

Trene-Skolen, Frørup afdeling,
Wanderuper Weg 5, Oeversee, kl. 14.00
Arrangør: Distrikt Tarp/Jerrishøj
og Oversø/Frørup

Hatlund-Langballe Danske Skole,
Hatlund 9, Steinbergkirche, kl. 16.00
Arrangør: Distrikt Hatlund/Langballe

Valsbølhus, Maren Sörensen Weg 1
(tidl. Kirchenweg 16), Wallsbüll, kl. 18.00
Arrangør: Distrikt Skovlund-Valsbøl

SSF-amtsformand Jörn Fischer, Husum amt
Grænseforeningens første næstformand Jens Andresen
Ungdomstaler Swantje Petersen

Bredsted Danske Skole,
Herrmannstr. 8 a, Bredstedt, kl. 16.00
Arrangør: Distrikt Bredsted

Husumer Str. 72, Schleswig, kl. 14.25
Arrangør: Gottorp og Rendsborg-Egernførde
amter
Kl. 13.15: Koncert ved de deltagende
orkestre ved Hiort Lorenzen-Skolen
Kl. 13.45: Optoget starter ved
Hiort Lorenzen-Skolen
Kl. 14.25: Flaghejsning og mødet åbnes
Mødeleder og velkomst: SSF-amtsformand
Franz Dittrich, Gottorp amt

Chefredaktør Jørgen Møllekær
Ungdomstalere Fynn Rosenberg, Jesper Jessen
og Veit Felske

Provst Viggo Jacobsen

IF Sportsplads,
H.C. Andersen-Weg 5, Eckernförde, kl.14.25
Arrangør: Distrikt Egernførde

Ejderhuset,
Brandtstr. 31, Büdelsdorf, kl.19.30
Arrangør: Distrikt Rendsborg

Klezmer Duo

Gymnastik talenthold fra Hedensted
Zumba ved Egernførde IF
FDF Vejle 1 orkester
FDF Viborg Harmoniorkester

Slesvig - SIF-Pladsen

Holtenå forsamlingshus,
Westenhofstr. 8, Kiel-Holtenau, kl. 10.30
Arrangør: Distrikt Holtenå

FDF Gladsaxe Brass Band

Formand for Slesvig-Ligaen Anne-Marie Thorup

RENDSBORG-EGERNFØRDE AMT

Cirkus Luft
Underholdning ved børn fra
Bredsted Danske Børnehave og Skole
Johnny Madsen Jam fra kl. 19.00
FDF Gladsaxe Brass Band

Herzog-Philipp-Allee 3a, Tönning, kl.14.30
Arrangør: Ejdersted og Husum amter
Kl. 13.30: Koncert ved Tordenskioldgarden
foran Skipperhuset
Kl. 13.50: Optoget starter ved Skipperhuset
Kl. 14.30: Flaghejsning og mødet åbnes
Mødeleder og velkomst: SSF-amtsformand
Andreas Berg, Ejdersted amt

Waldstraße, Flensburg, kl.14.15
Arrangør: Flensborg by, Flensborg
og Sydtønder amter
Kl. 13.30: Optoget starter fra Nørretorv
Kl. 14.15: Friluftsmødet åbnes
Kl. 18.00: Fælles FDF-march fra Nørreport
med koncert på Søndertorv kl. 18.30
Mødeleder: Eberhard von Oettingen og
Ture M. Pejtersen
Velkomst: Næstformand for SSF Sydtønder
amt Bjørn Egeskjold

Flensborg - Frueskovens Idrætspark

Friluftsmøder

Oksbøl Forsamlingshus,
Oxbüll Süd 8, Wees, kl. 9.00
Arrangør: Distrikt Munkbrarup-Ves

FLENSBORG AMT

Generalkonsul Henrik Becker-Christensen
Ungdomstaler Svea Alaja Christiansen
Borgmester Dr. Arthur Christiansen

Formand for Grænseforeningen Mette Bock, MF (LA)
Borgmester Dorothe Klömmer

Ambassadør Per Poulsen-Hansen
Justits-, kultur- og europaminister Anke Spoorendonk

Regionsrådsmedlem Jens Møller, Region Syddanmark (V)

Søndag den 21. juni 2015

Tønning - Uffe-Skolens Idrætsplads

Gøglerkisten
Svogerslev Harmoniorkester
Frederiksstad Aspirantorkester

Pastor Bo Nicolaisen

Nybjernt forsamlingshus,
Neuer Weg 5, Neuberend, kl.18.00
Arrangør: Distrikt Nybjernt

Pastor Ulrich Vogel
Formand for Skoleforeningen Udo Jessen

Gøgleren Anton Niemann
Underholdning ved skolens elever
Musikalsk underholdning ved ”Åntatumånta”
Marimba Steelband
FDF Tønder Brass Band

Formand for Grænseforeningen Mette Bock, MF (LA)
Næstformand for Svenska Finlands Folkting Steven Frostdahl
Ungdomstaler Svea Alaja Christiansen

Slesvighus,
Lollfuß 89, Schleswig, kl.17.00
Arrangør: Gottorp amt

TALERE

Formand for Grænseforeningen Thy/Mors
Jørgen Bruun Christensen

Sønder Brarup Danske Skole,
Raiffeisenstr. 25, Süderbrarup, kl.14.30
Arrangør: Distrikt Sønder Brarup

STED

Pastor emer. Leif Volck Madsen
Ole Wistrup og Thorben Sparre, Viborgegnens
Grænseforening

TALERE

Årsmødeprogram 2015

Bøl-Strukstrup Danske Skole,
Dorfstr. 21, Struxdorf, kl.16.00/18.30
Arrangør: Distrikt Bøglund/Mårkær og
Strukstrup

GOTTORP AMT

STED

Hans Helgesen-Skolen,
Schleswiger Str. 23, Friedrichstadt, kl. 14.30
Arrangør: Distrikt Frederiksstad

Formand for Grænseforeningen Mette Bock, MF (LA)
Ungdomstaler Lena Baute

Kejtumhallen,
Süderstr. 38, Sylt - OT Keitum, kl.13.45
Arrangør: Distrikt Kejtum

Underholdning ved børnehavebørn fra
Sydtønder amt
Afslutningskoncert med ”Hei Matt” kl. 17.00
FDF Nord-Als orkester

Svogerslev Hornorkester
Valsbøl og Omegns Folkedansere
Sankt Hans bål

Rynkerock
Diverse værksteder

FDF Århus Musikkreds

Bugtaleren Sven-Ulf Jansen
FDF Kibæk orkester

Aktiviteter for børn og voksne
i Det Historiske Værksted
Sankt Hans bål
FDF Harboøre Brass Band

Sønderjysk Pigekor
FDF Flensborg orkester

Stomp-workshop med Jesper Falch
Vanløse børnekor ved Simone Fought
Svogerslev Hornorkester

Koncert med Torsdagskoret
Musikalsk underholdning ved Kira Kutscher

UNDERHOLDNING

HUSUM AMT

Generalsekretær i Sydslesvigsk Forening Jens A. Christiansen

Kirkevang,
Karlumer Str. 1, Ladelund, kl.14.00
Arrangør: Distrikter Ladelund, Nibøl,
Sønderløgum, Karlum-Tinningsted-Klægsbøl,
Vidingherred

SYDTØNDER AMT

Chefredaktør Jørgen Møllekær
Kirsten Rykind-Eriksen, Grænseforeningen Vejle-Vestegn

Lyksborg Danske Skole,
Gorch-Fock-Str. 1 c, Glücksburg, kl. 16.00
Arrangør: Distrikt Lyksborg

FLENSBORG AMT

Fhv. minister og fhv. formand for Grænseforeningen
Torben Rechendorff
Medlem af Europaparlamentet Morten Messerschmidt (DF)
Formand for Danmarks-Samfundet Erik Fage-Pedersen
indvier en fane til SSF-distrikt Flensborg Nord

TALERE

Duborg-Skolen,
Ritterstr. 27, Flensburg, kl. 14.00
Arrangør: Distrikter Flensborg Nord
og Centrum-Duborg-Vest

FLENSBORG BY

STED

Lørdag den 20. juni 2015

Årsmødeprogram 2015

Art Petit
Opvisning ved børnehavebørnene
Højer Idrætsefterskole
H.C. Andersen Paraden
Zumba-opvisning
FDF Grenå Brass Band
FDF Grindsted orkester
FDF Vejle 1 orkester

Svogerslev Harmoniorkester
Skjern Mandskor
Børneunderholdning ved Sven-Ulf Jansen
Skolerne underholder med friserolympiade
Tordenskioldgarden
FDF Gladsaxe Brass Band

Børnekoncert med Tante Andante Band Halfdan Rasmussen
Gymnastikgruppe fra Sundeved Efterskole
Sønderborg Garden
Musikalsk underholdning ved Lærke og
Jannik
FDF Bjerringbro og Hjørring Brass Bands
FDF Flensborg orkester
FDF Harboøre orkester
FDF Kibæk orkester
FDF Nord-Als orkester
FDF Tønder Brass Band
FDF Århus Musikkreds

FDF Århus Musikkreds

UNDERHOLDNING

FDF Grindsted orkester

Slesvig Folkekor & Bøvling Sangkor
Slesvig Spejderorkester
Pipes and Drums Sønderborg
Koncert med ”Hei Matt” kl. 20.00

Tryllekunstneren Pal Magic
FDF Bjerringbro og Hjørring Brass Bands
Underholdning ved børnehavebørnene

Art Petit
Underholdning ved børnehavebørnene
FDF Grenå Brass Band

UNDERHOLDNING
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AKTIV CAFE KEJTUM

PÅ TVÆRS AF GRÆNSEN
Veloplagte og på udflugt nordpå: Aktivister fra Sild. (Foto:
privat)

På udflugt nordpå
[KONTAKT] For nogle dage siden drog
17 muntre ”aktivister” fra Aktivcafeen
i Kejtum/ Sild på deres årlige udflugt til
Danmark.
Efter morgenmad på Rømø-Syltfærgen gik turen direkte til Haderslev,
hvor der var sightseeing på egen hånd.
På Slukefter Kro i Vedsted ventede
både et lækkert kagebord og siden en
formidabel tre retters menu og fineste
borddækning.
Efter aftenkaffen var der tid til spil,

som der plejer at være, når aktivisterne er undervejs.
Efter en dejlig morgenmad-buffet næste dag drog man samlet til Haderslev.
Inden man gik ombord på hjuldamperen Helene, var der tid til at kigge på
den splinternye skaterbane, hvor nogle
unge menesker viste, hvad de kunne.
Også det nye voksenundervisningscenter VUC, beliggende ved siden af, fik
sildringerne lov til at komme ind på.
Med noget spiseligt om bord gik det

af sted med ”Helene” gennem den
skønne Haderslev Fjord til Årø, hvor
der var et lille ophold. Fra Årøsund
tog de muntre sydslesvigere bussen til
Haderslev, for derfra med egne biler
at tage færgen fra Havneby.
Det var en god tur, en stor oplevelse
og en fin måde at nyde hinandens
selskab på.
Sådanne ture skal gentages.
Peter Petersen

FOLKEMØDET PÅ BORNHOLM

Musiksamarbejde
Odense-Sydslesvig
[KONTAKT] Odense og Sydslesvig
indleder samarbejde for at styrke
musikkulturen, og i morgen, fredag
sættes underskrift på samarbejdsaftalen mellem Kansas City Odense
og repræsentanter fra SdU og SSF
fra det danske mindretal i Sydslesvig.
Det bliver et samarbejde, der styrker og inspirerer musikmiljøerne i
Odense og Sydslesvig.
Samarbejdet, der tager sit udgangspunkt i bandudveksling, er ligeledes
tiltænkt at skulle sætte fokus på,
hvordan der arbejdes med musikkultur i hhv. Odense og Sydslesvig.
Samarbejdsprojektet er ikke etableret i et kommercielt øjemed men
for at åbne døre og skabe netværk
for musikerne i det danske mindretal og musikerne tilknyttet Kansas
City. Musikerne får gennem samarbejdet indsigt i de forskelle, der
eksisterer i Tyskland og Danmark
imellem, og slutteligt stimulerer
og forstærker det musikmiljøerne i
Sydslesvig og Odense.
SdUs børne- og ungekonsulent

Tinne Virgils kan se, at ”for det danske mindretal i Sydslesvig er denne
samarbejdsaftale af stor betydning,
da vi på denne måde sikrer os en
kontinuerlig udveksling af bands.
Vi får et frisk input af dansk musikkultur, og det bliver en berigelse for
Flensborg bys kulturliv”.
Bestyrelsesformand for Kansas City
Thomas de Mik er ”stolt over at
have fundet en seriøs samarbejdsplatform med SdU og SSF, og vi
ved, at dette forløb vil blive lærerigt
for musikerne såvel som for vores
organisationer. Vi kan lære og blive
inspireret af hinanden. Det er derfor en mindre milepæl i Kansas Citys arbejde for at styrke og udvikle
det rytmiske musikmiljø i Odense”.
Aftalen løber foreløbig frem til udgangen af 2016, og første arrangement løber af stablen i forbindelse
med Spil Dansk Dagen i oktober,
hvor danske og sydslesvigske bands
spiller både på Volksbad i Flensborg og Kansas City-spillestedet i
Odense.

SKARPT HJØRNE

Fuldt hus og fællessang i fællesteltet. (Fotos: SSF)

Overordentlig interesse
[KONTAKT] SSF, der sammen med
Grænseforeningen og Grundtvigs
Forum havde splejset til et informationstelt - Grundtvigs & Mindretallenes
telt - på Folkemødet på Bornholm i
afvigte weekend, er godt tilfreds med
arrangementet.
Der var fredeligt, samarbejdet de tre
parter imellem fungerede fint, og interessen for debat-, informations- og underholdningsmøderne i teltet var god,
ind imellem endda overordentlig god.
Også Grænseforeningens unge ”ambassadører” gjorde lykke i teltet og på
området.

Hans Hagel, 80 år lørdag den 27. juni.

Hans Hagel 80 år

Også uden for teltet fulgte man programmet med interesse.

MINDRETALSSEKRETARIATET

MinderheitenSekretariat
umgezogen
[KONTAKT] Das Minderheitensekretariat der vier autochthonen nationalen
Minderheiten und Volksgruppen in
Deutschland ist umgezogen und jetzt
im Bundeshaus in der Bundesallee zu
finden:
Minderheitensekretariat der vier
autochthonen nationalen Minderheiten und Volksgruppen in Deutschland, Bundesallee 216-218, 10719
Berlin.
Auch die Telefonnummer hat sich
geändert: +49 (0) 30 18681 4265.
www.minderheitensekretariat.de

[KONTAKT] Lørdag den 27. juni fylder
Hans Hagel, Ramsherred/ Ramharde
94 i Flensborg, 80 år. Det fejres i familie- og vennekredsen ved en privat
fest, men vil man ønske tillykke, står
husdøren åben om formiddagen.
Hans Hagel har været aktiv og engageret mange steder i det danske mindretal i Sydslesvig, bl.a. inden for rosport.
I 1953 var han således medgrundlægger af Flensborg Roklub.
Ud over det kreative virke i egen
layout- og trykkerivirksomhed engagerede han sig i en lang række år i SSF
og SSW i Flensborg.
I daværende 12. distrikts bestyrelse
var han aktiv i mange år, alene i 10
år i 70erne som SSF-formand og som
SSW-næstformand, dengang da det
var god skik, at SSFs og SSWs distriktsbestyrelser ofte var identiske, men
hvor formand og næstformand skiftede
hat mellem SSF- og det pågældende
SSW-distrikt.
Og også daværende 14. distrikt var
han SSF-formand for i fire år.
Dengang dyrkede han film som
hobby, hvilket talrige forevisninger i
distrikter og foreninger kunne vidne
om. I dag er hans store interesse

speedbådssejlads.
Som forælder var Hans Hagel part i en
opsigtsvækkende sag, da man i SdU
besluttede nedlæggelsen af Stuhrs
Allé Fritidshjem og kørte en fyringssag
med Ole Andersen (siden genansat)
i 1974, der affødte en massiv læserstorm i avisen, og hvor Hans klart var
imod nedlæggelsen, SdUs ”uansvarlige
fremgangsmåde”, ”mangel på demokratiforståelse” og fyringen af fritidshjemspædagogen.
Hans Hagel er dansk sydslesviger af
overbevisning men har alle årene
bevaret sin vågne og kritiske sans overfor ”øvrigheden”. I 1999 vakte SSF i
Flensborg og dens ”mangel på medlemspleje” Hans´ og Brigittes harme,
så de efter over 30 års medlemskab
meldte sig ud af SSF. De fulgte dog
foreningen fortsat, omend fra sidelinjen. Og de forblev tro mod SSW.
Med hustruen Brigitte fejrede Hans
guldbryllup i marts i år, og sammen
med hende har han børnene Anja og
Andree, i dag bosat på Sjælland hhv. i
Bov, og de er indtil videre ”leveringsdygtige” for ni dejlige børnebørn, egne
som medbragte.

KIRKESIDEN

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

Jacob Ørsted, Henriette Gosvig Knudsen & Ruben Fønsbo

Hvorfor døber man egentlig børn?

Evangelisk-luthersk dåbsforståelse
Dåben hører hjemme i sognekirken
Når vi går ind i kirkerummet, ser vi døbefonden som noget af det første, fordi den er placeret centralt. Dens placering hænger sammen
med, at dåben giver os indgang i Jesu Kristi
kirke, som er Guds rige. Kirken er et fællesskab
af mennesker, som tror på det, Bibelen siger om
Gud. De tror, at Gud har skabt verden, at han
blev menneske i Jesus for at frelse os fra vores
synder og give os evigt liv, og at han samler sin
kirke ved at lade evangeliet forkynde. Denne
flok samles til søndagsgudstjeneste i den lokale
sognekirke, som er Jesu Kristi kirke på dette
sted. Og derfor finder dåben sted i den lokale
sognekirke og ikke alle mulige andre steder,
som tidsånden måtte kræve.

Hvorfor dåb?
Både i Bibelen og hos Luther hører vi, at det
er troen på Gud, der frelser mennesket, og Jesus
frelser mange uden de bliver døbt. Han siger
bare: ”Din tro har frelst dig!” (Mark.10,46-52).
men hvordan kan Jesus så samtidig henvise
mennesket til dåben som frelsens sted, som et
virkekraftigt bad, hvor frelsen gives os (bl.a.
Matt.28,19)? Det er jo selvmodsigende!
For det første tror jeg, at Jesus er ligeglad
med den menneskelige logik i dette tilfælde.
For det andet tror jeg, at dåbsbefalingen hænger sammen med, at Jesus er en god sjælesørger.
Jesus befaler dåben, fordi han ved, hvor usikker vores tro er. Jesus ved, at den kristne ofte
kommer i tvivl og anfægtelse. Tror jeg virkelig?
Er jeg nu også Guds barn? Er Gud virkelig min
Fader? Det er her, dåbens evangelium kommer
ind: i dåben gør Herren mig til sit barn. Her
har jeg et sikkert udvortes tegn på, at Gud har
gjort mig til sit barn. Dåben er både et frelsende
vandbad og Herrens sjælesorg.
Dåben skænker os frelse
Dåben handler om menneskets evige frelse.
Den handler om vores redning fra Djævelen
og synden og evig fortabelse. Derfor bærer
kristne forældre deres små børn til dåben. men
når man tænker over det, kan situationen oppe
ved døbefonten virke helt komisk. For når vi
bærer vores spædbørn til dåben, så forudsættes det, at de tror på Kristus, eller at de kommer
til tro ved dåben. For uden tro, ingen frelse:
”Den, der tror og bliver døbt, skal frelses; men
den, der ikke tror, skal fordømmes,” siger Jesus
(Mark.16,16). Og Luther siger: ”Troen må være

Jesu dåb som den florentinske maler Domenico Ghirlandaio (1449 - 1494) forestillede sig den
til stede før eller også ved dåben, ellers bliver
barnet ikke befriet fra Djævelen og synden.”
men alle ved jo, at et lille barn hverken kan
snakke eller forstå almindelig fornuftig tale.
Hvordan kan barnet så komme til tro? Men
tænker vi sådan, har vi fået noget galt i halsen.
Her peger Luther og Bibelen på, at det ikke er
fornuften, der skaber troen i spædbørn eller i
voksne. Det gør Gud, og han gør det med sit
ord og sin Ånd. Hans ord og Ånd er almægtige. Derfor kunne Jesu ord gøre den døde Lazarus levende igen. Derfor kunne Jesu ord gøre
døve hørende, spedalske sunde og blinde seende, og derfor fik Peter en vældig fiskefangst
”på Jesu ord”. Guds ord har almagt, og det er
dette ord, der samler kirken, når det forkyndes,
ikke menneskelige tiltag. Guds ord trænger ind
i lukkede hjerter og skaber selv troen dér, også
i spædbørn, som skal døbes. Derfor beder vi til
Gud ved døbefonden: ”Tag i nåde mod dette
barn…” i den bøn ligger også en bøn om, at
Gud vil give barnet tro, for uden tro på Gud
tager Gud ikke mod barnet. Senere i dåbsceremonien holder gudmoderen eller gudfaderen
barnet, og trosbekendelsen gennemgås med
forsagelsen og de tre trosartikler: ”Forsager du
Djævelen… og tror du på den treenige Gud, og

vil du døbes på denne tro?” Det er præsten, der
spørger, og den voksne, som svarer. Her er det
nærliggende at tænke, at præstens spørgsmål
er rettet til den voksne, som holder barnet, og
ikke til barnet selv. men spørgsmålene er netop
rettet til barnet. men da barnet ikke selv kan
svare, gør den voksne det på barnets vegne
med et ”ja”. Derefter finder selve dåben sted,
hvor barnet overøses med vand ”i Faderens
og Sønnens og Helligåndens navn.” Hvad betyder det? Det betyder ikke, at barnet overøses
med vand ”på Guds befaling, i kongens navn.”
men når præsten døber barnet i Faderens og
Sønnens og Helligåndens navn, så døber han
barnet til at tilhøre den treenige Gud. Dette
tilhørsforhold bliver sikker virkelighed, idet
dåbsordene siges, mens vandet øses over barnets hoved. i dåbsordene og i vandet, som øses
over barnets hoved, ligger hele frelsen, som
barnet så modtager i tro. i dåben kommer barnet således til at tilhøre den Gud, som nu har
givet barnet Helligånden og det evige liv samt
fadervor i dåbsgave. og barnet har fået tilgivet
alle dets synder, både den medfødte arvesynd,
som alle mennesker har i sig efter syndefaldet,
og de fremtidige synder. Denne tilgivelse af de
fremtidige synder betyder naturligvis ikke, at

man så bare kan synde løs. Den betyder, at når
du oprigtigt angrer dine synder over for Gud,
har du i dåben et sikkert tegn på, at alle dine
synder er tilgivet hos Gud. men angrer du ikke
dine synder, tilgives de ikke. og som reformatorerne lærte, må en kristen hver dag angre
sine synder og stole på dåbens nåde.
Dåben er genfødsel
Jesus kalder også dåben en genfødsel
(Joh.3). For i dåben genfødes vi ved vand og
Helligånd. Det betyder, at Guds Ånd forbinder
sig med vandet, når vi døbes. Det betyder igen,
at vandet er det ydre middel, som Helligånden
bruger i dåben. Så når et barn døbes i Faderens
og Sønnens og Helligåndens navn, så sker det
på den måde, at Helligånden bruger vandet
som det middel, hvorigennem han genføder os
i dåben og giver os Gud som vores himmelske
Fader. Når vi derfor døber et lille barn, så ved
vi, at her er Helligånden nærværende og genføder barnet. Den døbte hører nu ikke længere
til under syndens og Djævelens herredømme,
men er i Guds rige. og når dette sker, sker der
også en usynlig forvandling i barnets hjerte, så
det begynder at stole på Gud. Dette genfødte
menneske kalder Jesus ”ånd”, fordi det er født af
Helligånden. For så sikkert som vinden skaber
susen, ligeså sikkert skaber Helligånden genfødte mennesker, og det gør han i dåben.
Forældrenes ansvar
Hele denne gave kan barnet miste igen. Dåben er ikke magi eller en automat, hvori man
trækker frelse. Barnet kan miste frelsen, hvis
det ikke bliver opdraget i den kristne tro. Det
kan miste sit levende forhold til Gud. opdragelse i den kristne tro vil sige, at man lærer sine
børn de ti bud, trosbekendelsen og fadervor,
synger salmer med dem, læser bibelhistorier
med dem, tage dem med i kirke og lignende.
men hvordan vi nu end forholder os til Gud, så
kan enhver døbt altid vende tilbage til dåbens
nåde. Det kan godt være, at du eller jeg vender
os væk fra Gud og ikke vil have noget med ham
at gøre. men Guds trofasthed og barmhjertighed er urokkelig, den er altid en mulighed for
os. Det er døbefonden i kirken et tegn på. Hvis
du tvivler på, om du er anerkendt og elsket af
Gud, så tænk på døbefonden og dåbens vand,
for så sikkert som du fik vand i hovedet, da du
blev døbt, ligeså sikkert er det også, at du blev
Guds barn. Gud er ordholden, hans trofasthed
er ikke afhængig af dig. Dåben er ikke menneskeværk, men Guds værk.
Af Mads Mønsted, sognepræst for Egernførde
og Holtenå danske menigheder

Mange dåbstraditioner ændrer sig med tiden. Heldigvis.

Dåb, set fra et verdsligt-traditionelt synspunkt
Vi KommeR Jo ikke uden om, at dåb er en
tradition, der har rødder tilbage til den tid,
hvor kristendommen blev indført. i begyndelsen blev der holdt barnedåb, ikke kun for
at skærme det lille barn mod djævlen og lede
det ind i den kristne tro, men sandelig også af
sociale hensyn. Udøbte børn havde fx ikke arveret efter forældrene og selvom dåbstvangen
ophørte i Danmark med Grundlovens indførelse i 1849, fik udøbte først arveret i 1854.
indtil et barn var døbt, regnede man
det ikke for et rigtigt menneske – både det
og dets mor var omgærdet af onde magter,
som de skulle beskyttes mod. I 1539 vedtog
man, at barnedåben skulle finde sted første
eller anden søndag efter fødslen. Den danske
konge Chr. iV var meget bekymret for sine
undersåtters kristelige vel og vel og desuden
panisk angst for mørkets magter, så han bestemte, at dåben skulle finde sted SENEST
otte dage efter fødslen. Dette frafaldt man i
1771 under hensyntagen til den lilles helbred
og i 1828 fik man 8 ugers frist til at få den lille
navngivet og døbt. i dag er det i Danmark
stadig lovpligtigt at navngive et barn senest
8 uger efter fødslen.

eftersom barnemoderen ifølge gammel
skik og overtro var uren i 40 dage efter fødslen, var hun ikke med i kirken, den dag hen-

des barn blev døbt. Hun skulle holde sengen
i 40 dage og i den tid skulle hun hvile sig og
komme til kræfter. Hun modtog besøg fra egnens koner og de forkælede hende med lækkerier og beundrede den lille. Der blev også
indbudt til ”Kvindegilde” i barselsstuen nogle dage efter fødslen og her gik det undertiden ret vildt for sig med mad og især drikke
- så vildt, at mændene holdt sig inde døre,
hvis de mødte en flok kvinder på vej hjem fra
et sådant kalas. På landet var der ikke tid til
at kvinderne lå i sengen 40 dage, her var 8-10
dage nok.
På selve dåbsdagen blev barnet fint smykket og kørt til kirke. inden Reformationen
stod det hellige vand i døbefonten hele året
og i nogle kirker kan man stadig se en ”dåbshimmel” over fonten. Den blev hejst ned
over fonten som et låg, når vandet ikke var
i brug. På den måde hindrede man, at nogen
skulle hugge det hellige vand og samtidig
holdt man det værste utøj borte. Peder Palladius pålægger i sin visitatsbog fra 1543, at
når fonten ikke er i brug, må den være ren og
tør. Når der skal være dåb, kan man hælde
noget vand i, som må være rent og klart og

ikke fyldt med ”Murlus og andet Skarn”. Om
vinteren, når det er koldt, skal der hældes opvarmet vand i Fonten, fordi ”Daaben er given
vore Børn til deres Sjæls Salighed og ikke
til deres Legemes Skade og Fordærvelse.” I
forbindelse med dåben, var det god skik, at
gudmoder og fadderen ofrede lidt penge på
alteret som tak til præsten.
efter dåben var der gilde og dans, ofte til
den lyse morgen.
Det sidste ritual var dog barnemoderens
kirkegang efter fødslen. i 40 dage var hun
ifølge overtroen uren, men kirken tog klar
afstand fra dette urene aspekt. Kirkegangen
foregik ved at præsten en søndag mødte hende i våbenhuset og, efter en kort tale, førte
hende ind i kirken inden gudstjenestens påbegyndelse.
Denne skik var indtil 1754 en tvungen ceremoni i Danmark og aftog i 1800-tallet, hvor
dåben, som vi kender den i dag med kirkegang, hvor begge forældre er til stede og efterfølgende dåbsgilde, tog sin form.
Af Henriette Gosvig Knudsen
Præst for Læk Danske Menighed

