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Ugens overskrifter

SSFs LANDSMØDE

Hæder

[KONTAKT] Frauke Alberts er årets modtager af
Oberst H. Parkovs Sydslesvigpris.

Læs mere på KONTAKT side 2

Kalender

[KONTAKT] SSF/SSW Flensborg Bys kalender er klar
til udlevering.

Læs mere
mere på
på KONTAKT
Kontakt side
side 3x
Læs

Besøg

[KONTAKT] Stephanie Lose, formand for Region
Syddanmark, var på besøg hos SSF og SSW.

Læs mere på KONTAKT side 5

OSCE
[KONTAKT] OSCE-politikere vil opleve fred og fordragelighed flertal og mindretal imellem - og gæster
derfor grænselandet.

Læs mere på KONTAKT side 5

LEDER

Sydslesvigsk Forening

Så tal dog
dansk!

[KONTAKT] SSFs formand Jon
Hardon Hansen pointerede i sin
formandsberetning på SSFs landsmøde i lørdags, at det danske
mindretal er et sindelagsmindretal,
idet også medlemmer uden danske sprogkundskaber kan betegne
sig selv som danske sydslesvigere.
Men han lagde ikke skjul på, at det
danske sprog i mindretallet er af
altafgørende betydning, og at det
bør tales - og leves.
Citat fra hans opsang:
”Takket være landsregeringens
seriøse sprogpolitiske tiltag vil
mindretals- og regionalsprogenes
synlighed i det offentlige rum i de
kommende år blive styrket betydeligt.
Omvendt kan man spørge sig
selv, hvor essentielt det egentlig er
for mindretallets medlemmer, at
dansk i fremtiden vil kunne høres
og ses noget oftere i de offentlige
og private tyske radio- og TVstationer.
Når man i Flensborg Avis kan læse
om, at 95% af det danske mindretal taler tysk, kan man berettiget
tvivle på, om der overhovedet
er behov for, eller rettere sagt et
dybtfølt ønske om, at kunne se og
høre dansksprogede udsendelser i
de tyske medier.
For langt de fleste medlemmer af
mindretallet er førstesproget og
dermed modersmålet tysk. Dansk
lærer man som barn i institutionen. Og kun der tales det tilsyneladende ifølge eksperterne. Og de
voksne lærer det på et aftenkursus,
hvis de reelt gør det.

Spørgsmålet er så: kommer langt
den største del af mindretallets
medlemmer nogensinde til at føle
sig hjemme i det danske sprog?
Kommer de til at føle sig trygge
ved at tale det? Kommer de til at
elske det så meget, at det bliver
til en uundværlig del af dem selv?
Opleves det at tale det danske
sprog, som noget tryghedsskabende, en slags åndelig hjemstavn, der
formidler fortrolighed?
Oplever vi, at det at tale dansk er
en glæde? At det at tale det danske sprog er med til at skabe et
oplivende og oplysende fællesskab
blandt ligesindede og ligetalende?
Selvom vi ikke er et sprog- men et
sindelagsmindretal, vil jeg tillade
mig at stille det spørgsmål, om det
er muligt at føle sig hjemme og
være fortrolig med det danske, når
man ikke taler eller helst undgår at
tale sproget?
Kan det danske mindretal blive til
en dybfølt hjemstavn for de medlemmer, der har deres ”Heimat”
i det tyske sprog og fastholder
det uden at gøre et seriøst forsøg
på at blive reelt dansk-tysk tosprogede?”
Aldrig før har så mange i Sydslesvig
kunnet tale dansk.
Lad os gøre en fælles - og en personlig - indsats for så også at tale
det.
Den nuværende situation er ikke
godt nok. Derfor vil SSF tage initiativ til, at Samrådet drøfter en
samlet intern sprogpolitik!
SYDSLESVIGSK FORENING

SSFs formand Jon Hardon Hansen på talerstolen på SSFs landsmøde i Husum.

SSFs formand genvalgt
[KONTAKT] På Sydslesvigsk Forenings
landsmøde i lørdags på Husumhus
genvalgtes formand Jon Hardon Hansen med 122 af 130 mulige stemmer.
2. næstformand Steen Schröder og
FU-bisidder Annette Neumann genvalgtes ligeledes. De andre FU-medlemmer var ikke på valg i år.
Ny 1. suppleant blev Kay von Eitzen.
Foreslået var også Torben Skytte og
Silke Weinzierl-Hancke.
2. suppleant er fortsat Silke WeinzierlHancke. Foreslået her var også Torben

Skytte. På baggrund af de forfærdelige
hændelser i Paris natten til lørdag opfordrede fhv. MF Kim Andersen (V),
formand for Folketingets Sydslesvigudvalg, medlemmerne af det danske
mindretal i Sydslesvig - og alle andre
- til at værne om de værdier, der er
fremherskende i Norden - og ikke lade
sig hue af ”mørkemænd”.
INTERESSEGRUPPER
Centralt emne på landsmødet og livligt debatteret var ”nytænkningen af

venskabsforbindelserne” mellem SSFs
distrikter og Grænseforeningens lokal-/
regionalforeninger. De fleste forbindelser trænger til en saltvandsindsprøjtning - indholds- og aldersmæssigt.
En mulighed er oprettelsen af interessegrupper, lød det på mødet.
Og én af dem er allerede ved at gå i
gang: Læs om det på KONTAKTside 2
”Så kom der gang i....”
Læs andet om landsmødet på www.
syfo.de

BERLIN STØTTER

Mindretallenes Hus og FUEN
[KONTAKT] SSF modtog sidste uge
med tilfredshed meddelelsen om, at
forbundsdagens finansudvalg (Haushaltsausschuss) har sat 600.000 euro af
på finansloven 2016 til etablering af et
Mindretallenes Hus i Flensborg.
Ejendommen, der er nabo til Flensborghus, drives af SSF men er stillet til
rådighed for mindretalunionen Federal Union of European Nationalities
(FUEN), der ved samme lejlighed fik
meddelt, at Berlin projektstøtter organisationen med 500.000 euro i 2016.
Der er udsigt til, at FUEN i årene derefter får såkaldt institutionel støtte via
finansloven.
Finansloven vedtages af forbundsdagen senere på året.
TILFREDS SSF
SSFs formand Jon Hardon Hansen
og generalsekretær Jens A. Christiansen har igennem længere tid intenst
introduceret projektet og forhandlet

med de slesvig-holstenske forbundsdagsmedlemmer, med forbundsregeringens mindretalskommitterede samt
forbundsdagens og forbundsregeringens embedsværk om støtte, alt bakket
op af Mindretalsrådet i Tyskland, og
det giver bonus nu.
”Det er med overordentlig tilfredshed, vi har modtaget meddelelsen
om støtten til Mindretallenes Hus og
projektstøtten til FUEN. Vore intentioner med at gøre det politiske Berlin
opmærksom på forbundsrepublikkens
overordnede ansvar for den tyske
mindretalspolitik er ved at bære frugt,
selv om der er lang vej igen, indtil de
alt i alt 2,7 mill. euro, som projektet vil
koste, er hjemme,” siger Jon Hardon
Hansen og Jens A. Christiansen.
”Vi takker især de forbundsdagsmedlemmer fra alle politiske partier,
der støtter vort projekt, men også
forbundsregeringens mindretalskommitterede Hartmut Koschyk for opbak-

ning”, tilføjer de.
”Det politiske Danmark, der p.t. oplever økonomisk stramme tider, har
givet tilsagn om at ville støtte realiseringen af Mindretallenes Hus, men
konkrete finansielle tilsagn foreligger
på indeværende tidspunkt ikke”, fastslår Jon Hardon Hansen og Jens A.
Christiansen.
Berlin har tidligere givet et mindre
beløb til projektering af Mindretallenes
Hus.
En første spæd start på det, der engang
skal blive et informations-, kommunikations-, kultur- og fredscenter for nationale mindretal i Europa, er allerede
gennemført med etablering af informations- og mødefaciliteter i en nedlagt
forretning i Nørregade 78 i Flensborg
ud mod gaden.
Det egentlige projekt er dog istandsættelsen af et pakhus i baggården.

SSFs HOVEDSTYRELSE

24. november i Kappel
[KONTAKT] SSFs Hovedstyrelse er
indkaldt til åbent møde tirsdag den
24. november kl. 19 på Kaj MunkSkolen i Kappel.
Dagsordenen rummer bl.a. forman-

dens beretning, korte beretninger fra
foreningens faste udvalg, en præsentation af de intensive familiespeogkurser
ved Charlotte Bassler, en drøftelse af
amtskonsulenternes indberetninger

om det danske arbejde i Sydslesvig
samt valg af to repræsentanter til Samrådet.
Et sidste dagsordenspunkt er lukket
møde.
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SSF ISTED/ JYDBÆK

Børne- og forældrehygge
[KONTAKT] SSF Isted-Jydbæk indbyder børn og forældre til en hyggelig
eftermiddag tirsdag den 1. december
kl. 15-17 i Jydbæk Forsamlingshus.
”Børnene kan bastle forskellige juleting sammen med jer og os,” skriver
distriktet.
Det koster 2 euro for SSF-medlemmer
og 5 euro for ikke-medlemmer pr.

barn. I prisen inkluderet er kage, saft
og materialer til alt det, børnene fremstiller.
Voksne kan få en kaffe- og kage-flatrate for 2 euro.
Bindende tilmelding inden fredag den
27. november til Nadine på 04625189 592.

SYDSLESVIGPRISEN

Til Frauke Alberts
[KONTAKT] Frauke Alberts fra Garding
modtog på SSFs landsmøde Oberst H.
Parkovs Sydslesvigpris 2015. Hun er
en af de heldigvis mange såkaldt stille
slidere, SSF kan trække på til daglig og har gjort det i årtier.
Mere om Frauke Alberts og prisen på
www.syfo.de

PRESSEHÅNDTERING

Paneldebat med chefredaktører
[KONTAKT] Selv det bedste projekt og
det mest gennemarbejdede arrangement kan ende i en fiasko, hvis markedsføringen og pressearbejdet ikke er
i orden.
Derfor byder optaktskonferencen for
Interreg-projektet KursKultur den 26.
november fra kl. 16.30 til kl. 20 i Lyren i Padborg ikke kun på informationer om det nye projekt og kultur- og
netværkspuljen, men også på professionelle tips til projektaktørerne om emnet pressearbejde og markedsføring.
Til KursKulturs optaktsarrangement
kan deltagerne også komme til orde
og stille spørgsmål direkte til panelet.
Fire chefredaktører og en fjernsynsredaktør står klar til at besvare aktører-

nes spørgsmål:
Peter Orry (JydskeVestkysten), Stefan
Hans Kläsener (sh:z), Gwyn Nissen
(Der Nordschleswiger), Jørgen Møllekær (Flensborg Avis) og Kay Wohlsen
(NDR Flensburg) er de deltagende
eksperter. De bestemmer hver eneste
dag, hvad der skal med i deres medier, og de har også erfaringer inden for
det grænseoverskridende samarbejde.
Sammen med kulturfokus og Kulturknotenpunkt Nordfriesland præsenteres de muligheder, der kan være til
nytte for enhver projektaktør, når et
arrangement skal markedsføres. Desuden gives også forslag til, hvordan
deltagerne lettere kan håndtere pressearbejdet i fremtiden.

Benyt lejligheden til at lære teamet fra
kulturfokus og KursKultur at kende. Til
optaktsarrangementet er der også tid
til networking og spørgsmål.
Det koster ikke noget at deltage i
KursKulturs optaktsarrangement, og
der vil være en let anretning samt drikkevarer.
Endelig vil der også være simultantolkning dansk/tysk.
Tilmelding skal ske senest i dag, 19.
november til kulturregion@region.dk
KursKultur støttes af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den
Europæiske Fond for Regionaludvikling.
www.interreg5a.eu

GOD MAD SOM LEDETRÅD

Frauke Alberts fra Garding modtog Sydslesvigprisen af formanden for Parkovs
Mindefond, Niels Henriksen, Sorø.

Ugen
der kommer
20.
De danske menigheder i Flensborg: Spaghettigudstjeneste i Skt. Hans Kirke kl. 18
HKUF: Generalforsamling på Harreslev Skole kl. 19.30
SSF Egernførde: Jazzkoncert i Medborgerhuset kl. 20
Gottorp-Skolen Slesvig: Lotto kl. 19
SSF Treja/Hollingsted: Lotto på Treja Skole kl. 19
SSF Rendsburg: Lotto og tombola i Ejderhuset kl. 19
21.
SdU: Badminton-seniorstævne på A.P. Møller Skolen, Slesvig
SdU: Familiedans på Husby Danske Skole kl. 15-17
Flensburger Kurzfilmtage: Danske kortfilm vises i biografen ”51 Stufen/ Deutsches Haus” kl. 18
SSW: Velkomstarrangement for nye SSW-medlemmer i Landeshaus, Kiel kl. 11-14
SSF Medelby og omegn: Julefrokost på Agerskov Kro kl. 19-01.30
SSF Sild: ”Den lille julebasar” i Kulturhuset kl. 13-17
SSF St. Peter-Ording: Juleklip på Klitskolen kl. 15
SSF Hytten-Okslev: Julebasar på Askfelt Danske Skole kl. 10-17
22.
SdU: Satellitstævne i Sandpapir Bordtennis på Læk Danske Skole kl. 10
SSF Sild: ”Den lille julebasar” i Kulturhuset kl. 13-17
23.
SdU: Sjov på airtrackmåtten for 1.-6. klasse i Idrætshallen, Flensborg kl. 14
SdU: Instruktion til airtrack-kørekort i Idrætshallen, Flensborg kl. 16.45-18.15
Flensborg SSF Nord: Diabetikerklub i Menighedshuset kl. 14
Harreslev ældreklub: Julestue på skolen kl. 15
SSF Jaruplund, Veding og Sankelmark: Hygge på skolen kl. 19.30
SSW Sønderbrarup: Åbent bestyrelsesmøde på skolen kl. 19
Slesvig Folkekor: Korprøve i Ansgar Slesvig kl. 19.45-21.30
24.
Borgerforeningen Flensborg: Alsang i restauranten kl. 18.30
SSF: Hovedstyrelsesmøde på Kaj Munk-Skolen, Kappel kl. 19
SSF Harreslev: Jazz med JazzcoastOrchestra på skolen kl. 20
SSF Kobbermølle: Juledekorationer på skolen kl. 17.30
Lyksborg menighed: Sogneaften i præstegården kl. 19.30-21
Skovlund Ældreklub: Før-advent-møde i forsamlingshuset kl. 15
Kær Herred UF og SdU: Suppe-petanque i Ladelund kl. 11
Skovby Seniorklub: Juledekorationer i Hærvejshuset kl.14.30
SSF Dannevirke: Gløgg på Danevirkegården kl. 19.30
Sønderbrarup Seniorklub: Underholdning med Preben Vognsen og Nicolaj Steen i
menighedslokalet i kirken kl. 15
25.
SSF Humanitære Udvalg og SdU: Idræt om dagen i Idrætshallen, Flensborg kl. 9.30-12
Aktivitetshuset: Julehygge for tilmeldte kl. 15-18
Flensborg SSF Nord: Hygge med Renate i Spætteklubben kl. 14.30
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
Vanderup Kvindeforening: Julehygge på skolen kl. 19.30
SSF og SSW Medelby og omegn + UF: Kreativdag på skolen
SSF Store Vi: Juleværkstedsaften på skolen kl. 18.30
Valsbøl og omegns Folkedansere: Julefrokost i Skovlund Forsamlingshus
SSF Velt/Follervig: Advent med foredrag kl. 18.30
SSF Bøglund: Seniorklub, adventsfest i forsamlingshuset kl. 14.30
SSF Moldened: Tapas med Anna Grete Jessen i forsamlingshuset kl. 19
SSF Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
Slesvig Seniorklub: Spil i Ansgarsalen kl. 14
Midtangel Danske Menighed: Filmaften ”Matador 5+6” i Satrup menighedslokale kl. 19
26.
Flensborg Bibliotek: Bibliotekarens bedste bøger præsenteres kl. 16
Ansgar Flensborg: Aftensang i den katolske kirke St. Marien kl. 17
Det lille Teater Flensborg: ”Gummi Tarzan” i Hjemmet kl. 19
Harreslev Kvindeforening: Jul + bingo på skolen kl. 19
SSF Damholm: Hobby i forsamlingshuset kl. 15
Slesvig SSF Frederiksberg: Adventsdekorationer i Mansteinstr. 9 kl. 19
27.
SSF Kobbermølle: Banko på skolen kl. 19
SSF Hatlund/Langballe: Adventskranse og -dekorationer med Anke Kiesbüy på skolen kl. 1619
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Der steges ål. (Fotos: privat)

Fællesspisning.

Kortspil.

Så kom der gang i udvekslingen
[KONTAKT] En formiddag i november,
et møde med byen List på øen Sild
på en tåget formiddag, men med stille
vejr og forholdsvis lunt. En runde i
Gosch-butikkerne, hvor personalet er
ved at gøre klar til dagen med de mest
lækre retter fremstillet af forarbejdet
fisk samt fersk fisk og skaldyr liggende
bagved glas på den mest indbydende
måde.
Sådan indleder Peter Petersen min kones og mit døgn med at vise øen frem
på vores første besøg på Sild.
Forhistorien er den, at Grænseforeningen sammen med SSF lagde op
til et møde/ kursus, hvor temaet var
”Fremtiden for Grænseforeningens
venskabsforbindelser”. Arrangementet foregik på Højskolen Østersøen i
Aabenraa, hvor vi var 35 personer fra
begge foreninger.
Peter og jeg fandt hurtigt fodslaw i, at

det personlige møde er den hurtigste
vej til en kontakt og arbejdet mod en
opbygning af en venskabsforbindelse.
At vi så oven i har den gode mad som
ledetråd i vores forbindelse gør ikke
mødet og hyggen mindre.
Peter har i mange år været guide for
turister på øen. Min kone og jeg blev
kørt den tur, som han almindeligvis
guider turister rundt med bussen, alt
imens fortæller Peter om øens historie
og om at være en almindelig borger
blandt ufatteligt rige tilflyttere.
For seks år siden oprettede Peter en
Aktiv Café, hvor op imod 30 mennesker mødes to gange om måneden.
Her er det fremstillingen af måltidet og
fællesspisningen, der er den bærende
kraft. Aftenen afsluttes med spil f. eks
tæppegolf og petangue i gymnastiksalen i vintertiden og om sommeren på
sportspladsen.

I Grænseforeningen i Horsens har vi
nu skabt en kontakt til Peter på Sild
Det kan være grundlaget for at uddybe
mødet menneske til menneske samt
sætte den kulturelle og sproglige forskel til en dynamisk del af samværet.
Det kan vi udelukkende gøre ved at
ville hinanden på tværs af grænser.
Vi vil arbejde hen imod at lave ture
til Sild, møde SSF-medlemmer, og
omvendt tage imod, mødes med vore
venner sydfra og guide i det midtjyske
naturskønne område.
Tak til Peter og Gisela for gæstfriheden
med oplæg til vores udvekslingsarbejde.
Tak til Aktiv Cafeen for det hyggelige
møde med stegt ål og samvær.
Jens Nørgaard,
formand, GF Horsens

AKTIVITETSHUSET

Julehygge for alle
[KONTAKT] Aktivitetshuset i Flensborg
indbyder til julehygge for alle brugere
og venner onsdag den 25. november
kl. 15-18.
Der er åbne værksteder, hvor alle kan
hygge og lave juledekorationer: juledekorationer i gran, papirklip, makraméarmbånd og elg-brocher.
Og trænger man til ro og julestemning,

er der æbleskiver og gløgg til både
store og små.
Det koster 5 euro pr. ”nisse”, og prisen inkluderer 1 dekoration pr. værksted, julegløgg og æbleskiver.
På grund af indkøb er tilmelding påkævet senest 24. november på 0461
150 140 eller akti@sdu.de.

SLESVIGHUS

Julebasar med juletræssalg
[KONTAKT] Slesvig SSFs og Slesvigspejdergruppens tradionelle julebasar
med juletræssalg finder sted lørdag
den 28. november kl. 10-16 på Slesvighus.
Et advents- og juledekoreret Slesvighus
danner den hyggelig ramme om en julebasar med atmosfære, hvor der kan
købes julenisser, selvlavet sæbe, stjer-

ner, håndarbejder, træarbejder og alle
mulige juledekorationer, så der rigtig
kan blive jul i hjemmet.
Arrangøren pointerer, at der også bliver juletræssalg den dag, og at man
har udviddet tilbuddet af udstillere,
så der vil være adskillige nye ting at
opdage.
Slesvigs spejdergruppe organiserer

traditionen tro et cafeteria med lækre
kager, grillpølser, gløgg og kakao.
Omkring middagstid optræder Hiort
Lorenzen-Skolens piger med luciaoptog og skolen børnekor, som fylder
salen med julesang og julestemning.
Alle er velkomne til hyggelig dansk julebasar på Slesvighus.

Styrk vores mindretal - 

skaf et nyt SSF-medlem!
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HUSUM

BIBLIOTEKERNE
Hauke Hinrichs sørger for,
at børnene kan komme på
sporet af julen. (Foto: Peter
Hansen)

Læs bogen - se filmen
[KONTAKT] Bibliotekar Viggo Böhrnsen Jensen præsenter Horace McCoys
debutroman ”Jamen, man skyder da
heste” fra 1930ernes depressionstid
- og viser filmen fra 1969 med Jane

Fonda i hovedrollen - på Flensborg
Bibliotek, Nørregade/ Norderstr. 59,
onsdag den 25. november kl. 15.
Der er fri entré.

Bøger og lyspiger

Julemarked på Husum Skole
Nina Mau-Jensen har igen kreeret en
flot plakat.

FREDERIKSSTAD

[KONTAKT] Lørdag den 21. november
holder mindretallets foreninger og institutioner i Husum fælles julemarked
på Husum Danske Skole, fra klokken
14 til 17.
Der vil man kunne købe hjemmelavet
julepynt, juleguf, juledekorationer og
andre husflidsprodukter.
Endvidere kan man nyde rigtige danske æbleskiver, gløgg og naturligvis
kaffe og kage. Der er kor- og teateroptræden med lærere og forældre fra
Husum Danske Skole.

Og naturligvis søger Husum Danske
Bibliotek igen for, at børnene kan se
Dolas Dukketeater. Derimod er der
denne gang ikke udsalg af udgåede
bøger. Dem kan man til gengæld købe
resten af året på biblioteket i Nystaden/ Neustadt.
Når børnene ikke ser dukketeater eller
laver unoder, kan de køre med modelbane. Hauke Hinrichs bygger sin
Duplo-bane med 200 meter spor op i
et klasselokale.
ph

[KONTAKT] Torsdag den 26. november kl. 16 på Flensborg Bibliotek, Nørregade/ Norderstr. 59:
Traditionen tro synger Duborg-Skolens
lyspiger på Flensborg Bibliotek torsdagen inden Advent.
Bibliotekar Karl Fischer præsenterer
gode bøger, som netop er ankommet

til biblioteket.
Karl Fischer præsenterer også bøgerne
onsdag den 25. november kl. 15 på
Slesvig Bibliotek, Bismarksgade 18a
og torsdag den 26. november kl.
10.30 på Husum Bibliotek, Nystaden/
Neustadt 81.

SSF FLENSBORG BY

Advent med provsten
[KONTAKT] SSF Flensborg By inviterer til adventsfest for de ældre
på Flensborghus torsdag den 10.
december kl. 14.30.
Jensens Jazznisser spiller, luciapiger
optræder, og en tombola byder på
fine gevinster.
Et veldækket kaffebord og fælles-

sange hører ligeledes med til programmet.
Provst Viggo Jacobsen holder adventstalen, og Aase Abild fører gennem programmet.
Det koster 5 euro at være med.
Billetter bestilles på Bysekretariatet,
tlf. 14408-125/126/127

Julebasar
[KONTAKT] Fredag den 27. november holder de danske i Frederiksstad
julebasar i Paludanushuset. Basaren
åbner klokken 10 og holder åbent til
klokken 16.
Dagens højdepunkt indtræffer klokken
14. Da kommer børnene fra Frederiksstad og Drage børnehaver og synger
julesange på gaden uden for.
Der kan købes julepynt og juleknas og
naturligvis serveres der også kaffe og
kage.
ph
Det er altid en stemningsfuld oplevelse, når børnene synger i Prinzenstrasse/
Prinsegade. (Arkivfoto: Chr. Rasmussen)

BREDSTED

Byens bedste
juleværksted
[KONTAKT] Når de danske i Bredsted
27. november fra klokken 16 holder
julestue på Bredsted Danske Skole, er
det ikke blot et sted, hvor man kan gå
hen og købe noget, nogle andre har
lavet.
Næ, i Bredsted kan man skam selv
få lov. Man kan næsten lugte harpiks
helt hen på torvet, for der er sørget for
mængder af gran til at fremstille juleting af. Man kan binde adventskranse
eller fremstille juledekorationer. I
sløjdlokalet kan man selv lave små juleting i træ og finer, og marcipankonfekt kan man også selv fremstille.
ph

I Bredsted kan man selv fremstille sin
julepynt. (Foto: Peter Hansen)

Kalenderens forside.

Kalenderen er klar
[KONTAKT] SSF/SSW Flensborg Bys
kalender 2016 er trykt. Den viser i år
havnemotiver gennem tiderne, stillet
til rådighed af Studieafdelingen på
Dansk Centralbibliotek.
Udleveringen til alle SSFs medlemmer i Flensborg sker via postvæsnet i
slutningen af november og starten af
december.
Undtaget er to distrikter, nemlig Sct.
Jørgen/ Mørvig, hvor kalenderen for-

deles af Günter Nissen. Dette hverv
har han nu stået for i 17 år, og han er
still going strong.
I SSF Nord kan kalenderen 2016
afhentes i Spætteklubben, Ansgar menighedshus eller i Tønnsenhuset.
Interesserede, der gerne vil købe kalenderen for to euro, kan henvende
sig til Bysekretariatet, Skibbroen/ Schiffbrücke 42, 0461 14408 127.

DRAGE

Lanternerne lyste
[KONTAKT] Sidst blev landsbyen
Drage lyst op, da SSF og den danske
børnehave arrangerede lanterneløb for
store og små.
Henved 100 deltagere samlede det,
og det er noget i en landsby med 550
indbyggere.
Man varmede op med varme pølser
og kakao ved børnehaven og gik så

en runde i byen. Ganske som ved
årsmødeoptoget gjorde lanternetoget
holdt ved plejehjemmet og sang et par
sange for de gamle, hvad de glædede
sig meget over.
ph

Lys i lanternerne glædede store og små. (Foto: Martina Nommensen)
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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

Dansk præst i Sydslesvig

Skulle det nu være noget særligt ..?

I ØJEBLIKKET ER en stilling ledig som præst
for de danske menigheder i Tønning og Vestejdersted. Både menigheder, menighedsråd og
kommende præstekolleger ser med spænding
frem til at stillingen bliver besat. Eller – hvis
man skal være pessimistisk – om den bliver
besat. Det er nemlig ikke altid let at finde præster der har lyst til at arbejde i Sydslesvig. De
af os der allerede er præster her, forstår det
ikke. Det ER nemlig noget særligt. Ganske
vist kan det virke afskrækkende når man kigger på et kort og opdager at der er flere hundrede kilometer til København eller Århus,
men Sydslesvig er ikke verdens ende. Langtfra. Ser man objektivt på det, har Sydslesvig

en langt mere central placering i Europa end
Århus og København, og er man præst, vil det
sandsynligvis være svært at finde opgaver og
udfordringer i et embede nord for grænsen,
der kan modsvare det man får i Sydslesvig.
Oven i købet lander man midt i en spændende
og lyslevende del af Danmarks historie.
Det danske mindretal i Sydslesvig er resultatet af en lang række politiske og militære begivenheder i 1800- og 1900-tallet; bl.a.
de slesvigske krige, og på trods af at området
siden 1864 har været tysk, trives danskheden
i fuldt flor. Her er et væld af foreninger, organisationer og institutioner, og en af dem er
den danske kirke. Den har en lang række lig-

hedspunkter med den danske folkekirke, bl.a.
liturgi, salmer og bekendelsesgrundlag, men
på mange områder er der store forskelle. I Sydslesvig er de danske kirker små. Der er ingen
hvidkalkede tårne, ingen kalkmalerier, ingen
middelalderbygninger, og ingen af de typiske danske kirkegårde, hvor sognets beboere
gennem århundreder har fundet deres sidste
hvilested. Mange menigheder har ikke engang
en kirkebygning. I stedet holdes gudstjenester
i skolestuer eller forsamlingshuse. Flere menigheder tæller kun få hundrede medlemmer,
men til gengæld er aktivitetsniveauet og engagementet højt. Mange steder i Sydslesvig kan
kirkerne notere sig et antal kirkegængere der,
set i forhold til medlemstallet, er to til tre gange
større end tilfældet er i Danmark.
Præstens opgaver er også anderledes, og
man har i meget høj grad af frihed til selv at
planlægge sit arbejde. Der er ikke mange begravelser, dåb eller vielser; sidstnævnte fordi vielse
er et borgerligt anliggende i Tyskland. Antallet
af konfirmander er også lavere end i Danmark.
Til gengæld er der masser af mulighed for kontakt til danske skoler, børnehaver, foreninger
og institutioner, og de fleste præster har et godt
samarbejde med deres lokale tyske kolleger. I
Sydslesvig er der også en gammel tradition for
stor kontakt til menigheden; bl.a. ved hjemmebesøg. Således besøger præsten ofte medlemmerne når der fejres rund fødselsdag.
Hvad enten man er nyuddannet eller erfaren præst, byder et embede i Sydslesvig på
både udfordringer og udvikling, og Sydslesvig
glæder sig til at byde nye præster velkomne. Er
du en af dem? Se mere på www.dsuk.dk.
Af Ruben Fønsbo

Menigheden
kalder præsten
DET NYE I Luthers tanker om præstens rolle
var, at præsten nu skulle være tjener i menigheden ikke herre over menigheden.
På Luthers tid byggede kirken på et
strengt hierarkisk system. I den kirkelige pyramide handlede det både om politisk magt
og om magten over sjælenes frelse. Øverst
var paven, dernæst kom kardinaler og biskopper, under dem var præsterne og nederst lægfolket.
Luther vendte denne pyramide på hovedet, idet han sagde: Enhver, som er krøbet ud
af dåben, er lige meget præst og biskop.
Alle døbte mennesker står lige overfor
Gud og har direkte adgang til Ham og har
ret til at forkynde for andre, at forrette dåb,
nadver og holde prædikener. Dette kaldte
Luther det almindelige præstedømme. Men
efter et stykke tid indså Luther, at hvis alle
kristne på grund af det almindelige præstedømme begyndte at fungere som præster,
ville det ende i kaos. Derfor blev det menighedens opgave at udpege eller kalde en, som
var kvalificeret til at være præst for resten af
menigheden. Præsten var ikke en mellemmand mellem Gud og mennesker, som havde
en særlig hellig status. Han var kaldet til at
prædike evangeliet og uddele sakramenterne
og på anden måde tjene menigheden. I sine
bordtaler opfordrer Luther kraftigt sin søn
Hans til at blive præst og definerer, hvad
præstens opgave er: ”Hvis Hans har tænkt
sig at blive jurist, skal jeg nok finde en galge
at hænge ham i. Han skal blive præst, døbe,
prædike, uddele sakramentet, gå til de syge
og trøste de bedrøvede.”
Af Jacob Ørsted

Kend din (kommende) præst!

Teologiske retninger i nyere dansk kirkeliv
DEN DANSKE FOLKEKIRKE, som de
danske kirker i Sydslesvig er tilknyttet, er
evangelisk-luthersk og en stor og broget flok.
Folkekirken rummer alt lige fra de bibeltro Indre Mission, der lægger stor vægt på at man
skal leve efter Bibelens ord, til de præster, der
mener at troen er noget personligt, som man
ikke kan underlægge menneskeskabte dogmer. Da Folkekirkens præster tilsyneladende
kun har deres trosbekendelse til fælles, er der
ofte livlig debat, når forskellige præster (eller
kirkeministre) kommer med markante udmeldinger.
Som nedenstående vil vise, er der ikke en
entydig kirkelig retning i Folkekirken, hvilke
kan virke forvirrende for mange mennesker,
når den ene præst fx går ind for vielser af homoseksuelle og præsten i nabosognet er en arg
modstander af det. En præst sagde engang, at
man ikke kan tale om den danske Folkekirke
som en kirke, men som en paraplyorganisation
for mange menigheder med hver deres eget
særkende og Folkekirkens ypperste opgave er
at sørge for at alle disse menigheder kan blomstre og virke inden for de meget vide rammer,
som Folkekirken sætter.
I Danmark er der tre teologiske hovedretninger, Indre Mission, Grundtvigianerne og
Tidehverv, og de fleste danske præsters teologi
har rødder i en af disse retninger. Her følger en
meget kort og slet ikke fyldestgørende præsentation af de tre retninger.
Grundtvigianeren: I begyndelsen var vækkelsen, og vækkelsen kom fra Gud, og vækkelsen kom som en reaktion mod de rationalistiske præster, der havde præget den danske kirke siden 1700-tallet, hvor Oplysningstiden nu
var inde og Jesus groft sagt blev reduceret til
at være et forbillede frem for Guds søn. Både
Indre Mission og Grundtvigianismen opstod
på baggrund af de gudelige vækkelser, der
skyllede gennem landet i den første halvdel af
1800-tallet, og et langt stykke hen ad vejen var
de enige om, at troen skulle vækkes igen hos
Dansken. Grundtvigianerne samlede sig om

Præsten og salmedigteren Nikolaj Frederik Severin Grundtvig (1783 - 1872) som - formentlig uden at ville
det - kom til at lægge navn til en kirkeretning
den danske digter, historiker og præst Nikolaj
Frederik Severin Grundtvig, som lagde vægt
på, at det var Guds levende ord, der var det afgørende. For Grundtvig var det afgørende ikke
”Biblens døde ord”, men menighedens levende
bekendelse, der lød, blandt andet i trosbekendelsen, i dåben og i nadveren. Grundtvigianismen blev kaldt ”Den glade Kristendom” og
bygger blandt andet på Grundtvigs udtalelse
”Menneske først, kristen så(ledes)”. Grundtvig
mente, at et folk havde et historisk, nationalt,
folkeligt fællesskab, hvorfor grundtvigianerne
også var engagerede i folkelige foreninger,
hvor Indre Mission holdt sig til det rent kristelige og kirkelige ude i deres missionshuse.
Grundtvig lagde meget vægt på den levende
menighed og på fællesskabet.
Efter at Grundtvig døde, opstod der forskellige ”retninger” indenfor grundtvigianismen, og i dag er definitionen for en grundtvi-

gianer meget bred. Ofte bruges betegnelsen,
når man fx vil betone hvor man IKKE hører til
i det kirkelige landskab.
Den Indre missionske præst er en bibeltro
mand. Han (for det er oftest en mand) lægger
stor vægt på at leve i pagt med Guds Ord. De
indre missionskes mål er – som navnet antyder – mission inden for Folkekirken; at omvende alle til Guds ord, og præsterne har ry for
at kunne holde nogle forrygende svovlprædikener. Indre Mission blev grundlagt i 1861 af
”Guds Knaldepisk”, præsten Vilhelm Beck, en
mand hvis slagord var ”På knæ for Bibelen”,
og hvis man ikke anerkendte Bibelens autoritet, var man sikker på den evige fortabelse.
Denne strenghed har givet Indre Mission ry
for at være bibelfundamentalistiske mørkemænd, der forsager alle fornøjelser og fordømmer dem, der hengiver sig til livets glæder. Da
Indre Mission i begyndelsen først og fremmest

fandt sine tilhængere blandt fiskere, husmænd
og landarbejdere, er den ofte blevet kaldt ”de
fattiges mørke og strenge kristendom”, hvor
man fik sin belønning i Himlen – hvis ellers
man sørgede for at være Gud til behag i jordelivet.
Tidehverv: Bevægelsen er bygget op på det
teologiske tidsskrift Tidehverv, som for første
gang så dagens lys i 1926. Desuden afholder
bevægelsen et årligt sommermøde over en
weekend, hvortil alle er velkomne. Tidehverv
har ry for at være stridbare, og det er fuldt
fortjent. I tidsskriftet Tidehverv gjorde nogle
unge teologer op med alt og alle i det kirkelige landskab; IM, fordi de ved deres fromhed mente sig bedre end andre mennesker, og
grundtvigianerne fordi man afsondrede sig
fra verden ved at kroge sig ind i sig selv og sine
meningsfæller, og Vilhelm Krarup har udtalt
om Tidehverv, at den dag der ikke er mere at
rive ned, eksisterer Tidehverv ikke mere.
Den nutidige tidehvervspræst betoner at
det er livet her og nu, der skal leves, og prædiker imod menneskets naturlige trang til
selvhævdelse. Han/hun er en skarp polemiker og ofte velargumenteret, vidende og en
spændende prædikant og samtalepartner. Et
minus kan være vedkommendes ofte skarpt
udtalte allergi mod ”blødsøden humanisme”,
”religiøst føleri” og forskellige særgudstjenester, som præsten overhovedet ikke kan sætte
i forbindelse med evangeliets rene og pure forkyndelse.
Når man i dag spørger en dansk præst,
hvor han/hun vil placere sig i det kirkelige
landskab, er det meget sjældent at vedkommende placerer sig direkte i den ene eller
anden retning, og selv inden for de kirkelige
retninger er forskellen på præster ofte meget
udtalt, så når man ansætter en ny præst, er det
kirkelige tilhørsforhold nok vigtigt, men lige
så vigtigt er det, om kandidat og menighed
”passer sammen”, hvorved præst og menighed
kan blive hinanden til gensidig glæde.
Af Henriette Gosvig Knudsen
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SSF/ SSW

PARKOVs MINDEFOND

I dialog med
Region
Syddanmark
[KONTAKT] Region Syddanmarks formand Stephanie Lose og afdelingschef
Thomas Dyhr Vestergaard fra Sekretariatet for Regional Udvikling gæstede
17. november det danske mindretal,
idet hun mødtes med Jon Hardon
Hansen og Jens A. Christiansen fra SSF
og Martin Lorenzen fra SSW på Flensborghus.
Genstand for drøftelserne var en almen bred orientering om det danske
mindretal, dets indre og eksterne netværk samt det grænseoverskridende
samarbejde i almindelighed og mellem
mindretallet og Region Syddanmark i
særdeleshed.

Regionsformand Stephanie Lose og afdelingschef Thomas Dyhr Vestergaard fra
Region Syddanmark drøftede bl.a. det grænseoverskridende samarbejde med SSF
og SSW.

FLENSBORG NORD

Penge til gode formål
[KONTAKT ] 13. november uddelte formanden for Oberst Parkovs
Mindefond, Niels Henriksen, Sorø,
fondsmidler til en række foreninger og
insdtitutioner ved en sammenkomst i
Aktivitetshuset i Flensborg.
Der havde været usædvanligt mange
ansøgninger til Oberst Parkovs Mindefond i år. Ikke alle kunne indfries, men
i alt 29 blev tilgodeset med beløb på
mellem 3.000 og 30.000 kroner.
I alt stod 370.000 kroner til rådighed
til fordeling, oplyste en veloplagt formand for Oberst Parkovs Mindefond,
tidligere direktør i Grænseforeningen,
Niels Henriksen, da han den 13.
november sammen med bestyrelsesmedlem Dieter Lenz havde inviteret
modtagerne til en sammenkomst i Aktivitetshuset i Flensborg.
Det største beløb kunne SSW-landsformand Flemming Meyer tage imod
til udgivelsen af en bog om SSWs seneste historie på tysk.
Formanden for IF Stjernen, Ronald
Weigelt, fik overrakt en bevilling til
anskaffelser i forbindelse med kunstgræsbanen i Engelsby.
To beløb gik til istandsættelse af køkkener i hhv. St. Hans-kirke i Kappelgade og til Ansgar-kirke i Aaberaagade
i Flensborg. Menighederne var repræ-

senteret ved formand Jörg Braun hhv.
pastor Preben Mogensen.
To børnehaver fik legatportioner til
udbygning af deres legepladser. Det
var børnehaven hhv. vuggestuen i
Kappel og i Isted. Lederne Irid Stephani fra Kappel og Birgit Kleinert fra
Isted tog imod gavebrevene.
Jette Rasmussen, leder i Ringvejens
Børnehave i Flensborg, fik et beløb til
nye bøger.
Det lille Teater Flensborg var bl.a.
repræsenteret ved Leif Mikkelsen, der
modtog gavebrevet til en jubilæumsforestilling i 2016 i anledning af teatrets 50 års jubilæum.
Også i år modtog FDF Flensborg og
FDF-kredsen en pengegave til deltagelse i landslejren 2016 i Ry og til udbygning af Trenehytten i Tarp.
Og sluttelig gik der et pænt beløb til
SSW i Lyksborg til køb og opsætning
af folier med det danske bynavn Lyksborg på byskiltene. Byrådet i Lyksborg
er villig til at opsætte byskilte med det
danske navn, hvis SSW skaffer pengene til disse folier. Ideen bag dette
initiativ er så god, at bestyrelsen for
Oberst Parkovs Mindefond var mere
end villig til at støtte dette usædvalinge
projekt.
dl

Muslimer, jøder og kristne enige
[KONTAKT] Det traditionelle møde
til andagt i kirken, bøn i moskeen og
fællesspisning religionerne imellem i
Flensborg Nord - ”fredsfølere” - var
denne gang usædvanligt godt besøgt,
sikkert ikke uden forbindelse med den
foregående fredags terrorhandlinger i
Paris.
De deltagende fra kristne kirker, fra
Fatih-moskeen i Mejerigade og fra den
jødiske menighed dannede under bøn
og salmesang en stor kreds i Ansgar
Kirke, hvor pastor Christoph Touché
bød velkommen til den indledende
andagt.
Efterfølgende var der aftenbøn i moskeen ved Hodscha Yilmaz og samvær
med stort ta-selv-bord.
Ved gudstjenesten i Ansgar mindede
et lys om ofrene i Paris.

På vegne af den jødiske menighed,
Fatih-moskeen og kirkerne St. Petri og
Ansgar, læstes følgende erklæring på
tysk, tyrkisk og dansk:
Vi, muslimer,
jøder og
kristne i Flensborgs nordlige
bydele, deler
forfærdelsen
over fredagens
morderiske
begivenheder
Ved gudstjenesten i Ansgar
mindede et
lys om ofrene
i Paris. (Foto:
privat)

i Paris.
Hos os bestræber vi os nu i mange
år på et fredeligt naboskab mellem
mennesker fra forskellige religioner og
nationer og deler grundanskuelsen:
Ingen vold i Guds navn!
Vi beder sammen for ofrene i Paris og
deres pårørende.
I tilknytning til den jødiske tradition,
mischnaen, og koranens ord om, at
den som dræber en menneske, dræber en hel verden, medens den, der
redder et menneskeliv, bevarer hele
menneskeheden, minder vi tillige om
om Jesu ord: Salige er de, som stifter
fred, for de skal kaldes Guds børn.”
pkm
Glade modtagere og glade givere i Aktivitetshusets gård. Fra Oberst Parkovs Mindefond: formand Niels Henriksen (iført grøn sweater) og Dieter Lenz (iført sort
jakke t.v.). (Foto: Michael Sørensen)

OSCE-KONFERENCE I GRÆNSELANDET

Præsenteres for fred og fordragelighed
[KONTAKT] Når repræsentanter for
OSCEs parlamentariske forsamling
(PA) 27.-30. november mødes til
grænselands-seminar i Sønderborg og
Flensborg, regnes der med, at også
de russiske parlamentarikere er med.
En overgang så det ud, som om de er
ikke kunne være med - ramt af indrejseforbud i Danmark p.g.a. sanktionsproblematikken.
Meningen med seminaret - især på
baggrund af Ukraine-krisen - er nemlig at formidle et indtryk af, hvordan
flertal og mindretal kan leve sammen
i fred og fordragelighed i det dansktyske grænseland.
Forbundsdagsmedlem Franz Thönnes
(SPD), næstformand for forbundsdagens udenrigsudvalg og medlem af
OSCEs parlamentariske forsamling, går
ud fra, at alle indbudte parlamentarikere kommer - og glæder sig til seminaret i det dansk-tyske grænseland:
”Vigtigt er OSCE-parlamentarikernes
evne til dialog og læring - især i konfliktsituationer. I 60-året for Bonn-København erklæringerne er det nærliggende at tage ved lære af den dansktyske historie; ikke mindst nyde godt
af de nationale mindretals ekspertise
fra begge sider af grænsen.
Her er det nemlig lykkedes - forbilledligt - at komme fra et mod-hinanden
via et ved-siden-af-hinanden til vor
tids aktive med-hinanden.”
Thönnes videre: ”Mindretallenes rettigheder, kulturernes og sprogenes
mangfoldighed, de anerkendte folkeafstemningers historie omkring grænsedragningen, og vor tids internationale
kompetence i mindretals-spørgsmål -

især placeret hos European Center for
Minority Issues (ECMI) og Federal Union of European Nationalities (FUEN)
i Flensborg - viser, at det dansk-tyske
grænseland rummer erfaring og viden
om, hvordan fredeligt samliv mellem
flertal og mindretal praktiseres.”
Den tyske politikere understreger: ”Af
samme grund har vi indbudt - især de
russiske og ukrainiske parlamentariske
OSCE-delegationer - til den dansktyske grænseregion, så de ved selvsyn,
gennem samtaler med danske og tyske
parlamentarikere og i mødet med eksperter, også fra mindretallene, opdager grundlaget for en dialog.”
HVAD ER OSCE?
• OSCE er Organization for Security
and Cooperation in Europe - Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde
i Europa - arbejder formålsbestemt
konfliktforebyggende og krisestyrende.
• OSCE blev oprettet i 1973 som
CSCE (Konference for Sikkerhed og
Samarbejde i Europa), men ændrede
navn i 1995 med revisionen af dens
opgaver efter kommunismens fald.
• OSCE PA er organisationens Parliamentary Assembly - dens parlamentariske forsamling.
• OSCE er verdens største regionale
sikkerhedsorganisation med 57 medlemslande i Europa, Centralasien og
Nordamerika.
• OSCE har aktive projekter i 18 lande
- på Balkan, i Kaukasus og Centralasien; p.t. ikke mindst i Ukraine.
• OSCEs hovedkvarter er beliggende
i Wien. Kontorer/ institutioner i København, Geneve, Haag, Prag og

Warszawa.
• OSCE har tre uafhængige institutioner, der overvåger OSCEs forpligtelser:
Kontoret for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder i Warszawa, Højkommissæren for Nationale
Mindretal i Haag og OSCEs kommitterede for Mediefrihed i Wien.
• OSCEs beslutninger træffes på
stats- og regeringschef-møderne
(sidst i 2010), på de årlige ministerrådsmøder, på de ugentlige møder i
Det permanente Råd i Wien samt på
de ugentlige møder i Forum for Sikkerhedskooperation med egen beslutningskompetence i politisk-militære
spørgsmål.
• OSCEs generalsekretær siden 2011
er den italienske ambassadør Lamberto Zannier. Han har 310 medarbej-

dere. Budgettet er på 141 mill. euro.
• OSCEs formand 2015 er Serbien,
der støttes i arbejdet af sidste års formand, Schweiz, og næste års formand,
Tyskland.
• OSCE PAs danske delegation forestås af MF Peter Juel Jensen (V).
KONFERENCEN
Det er ikke småting, det dansk-tyske
grænseland konfronteres med på
OSCE PA-konferencen i Sønderborg
og Flensborg 27.-30. november.
Blandt de tilmeldte er OSCE PA-præsident Ilkka Kanerva, vicepræsident
Doris Barnett, emer. præsident Ranko
Krivokapic, udenrigsministrene Kristian
Jensen og Frank-Walter Steinmeier,
forsvarsminister Peter Christensen, kulturminister Bertel Haarder, Det tyske

udenrigsministeriums europa-kommitterede Michael Roth, fhv. udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen,
ministerpræsident Torsten Albig, mindretalskommitteret Renate Schnack,
og det tyske delegationsmedlem Franz
Thönnes samt Sønderborgs borgmester
Erik Lauritzen.
De møder efter planen formanden og
direktøren for European Center for
Minority Issues (ECMI) i Flensborg,
ph.d. Jørgen Kühl hhv. Tove Malloy,
præsidenten for mindretalsunionen
Federal Union of European Nationalities (FUEN) Hans Heinrich Hansen, og
museumsinspektør René Rasmussen
på Dybbøl.
Fra mindretallene mødes parlamentarikerne med bl.a. Sydslesvigsk
Forenings formand Jon Hardon Hansen, formanden for Bund Deutscher
Nordschleswiger Hinrich Jürgensen,
Friserrådets formand Ilse Johanna
Christiansen, Friisk Foriining, og Matthäus Weiss, formand for sinti & roma
i Slesvig-Holsten.
Tilmeldt er 24 parlamentarikere fra
Danmark, Tyskland, Rusland, Ukraine,
Frankrig, Schweiz, Serbien og Østrig.

Franz Thönnes, medlem af den tyske
OSCE PA-delegation, glæder sig til at
være med til at vise parlamentarikere
fra otte lande, hvordan flertal og mindretal kan leve fredeligt og fordrageligt
sammen i det dansk-tyske grænseland.
(Foto: vebidoo)

