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KUNSTUDSTILLING

Moske-besøg
[KONTAKT] En ung FDFer var på kursus i København og så bl.a. på en moske.

Læs mere på KONTAKT side 2

Nytårskoncert
[KONTAKT] Billetsalget til Lauseniana-koncerten i
Harreslev i januar er startet.

Læs mere
mere på
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Kontakt side
side 3x
Læs

HCA
[KONTAKT] H.C. Andersen-salonen på Før i aften
kan nås endnu.
Bodil Nielsen.

Læs mere på KONTAKT side 5

Ældrefest
[KONTAKT] Ældre fra Gottorp og Rendsborg-Egernførde amter nød efterårsfesten sidst.
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LEDER
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Sydslesvigudvalget på tur

[KONTAKT] Når det nye
- endnu fem medlemmer
store - Sydslesvigudvalg tager
på besigtigelsestur til Sydslesvig
23./24. Oktober, har de i denne
omgang den danske præstegård
og Vesterland-Kejtum Skole på
Sild, Husumhus i Husum og
Skt. Knudsgildet samt Dansk
Sundhedstjeneste i Flensborg på
programmet.
Besigtigelsesture gennemføres
regelmæssigt, fordi udvalget
- ikke mindst dets nye medlemmer - ved selvsyn får mulighed
for at opleve, hvad der foregår
af dansk aktivitet rundt omkring,
og høre, hvor skoen trykker, hvis
den trykker.
På disse ture får udvalget endvidere en direkte adgang til dialog
med de mennesker, der har
med det daglige arbejde at gøre.
Det giver udvalget endnu bedre
forudsætninger for at kunne bedømme organisationernes og institutionernes budgetønsker, når
Sydslesvigudvalget atter møder
dem til budgetforhandlingerne i
november.
Udvalget kommer også til at
møde den nye direktør for Sko-

leforeningen fra 1. januar Lars
Kofoed-Jensen.
Programmet for besigtigelsesturens førstedag står bl.a. en orientering om nødvendigheden af
nye lærerboliger i Vesterland.
Dagen afrundes med et informationsmøde på Husumhus, hvor
lokale og ledende repræsentanter for SSF (generalsekretær Jens
A. Christiansen, amtsformand
Jörn Fischer, distriktsmedlem
Marco Nicolaisen, Hatsted),
SSW (amtsformand og spidskandidat Lars Harms) og SdU
(formand Kirstin Asmussen og
forretningsfører Anders Kring)
orienterer.
Andendagen foregår i Flensborg,
hvor Skt. Knudsborg og Dansk
Sundhedstjeneste besøges, og
hvor udvalget orienteres om St.
Knudsgildet og Sundhedstjenestens brede socialt-humanitære
virke.
Det danske mindretal vil møde
det nye Sydslesvigudvalg med
vanlig åbenhed og tillid, når de
for første gang optræder i officiel
funktion i Sydslesvig.
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Jørgen Carlo Larsen.

Maleri og installation
[KONTAKT] Sydslesvigs danske Kunstforening inviterer til åbning af udstillingen ”aesthetic canon - Jørgen Carlo
Larsen og Bodil Nielsen”, en udstilling
med maleri og installationer.
Kunstnere er til stede ved åbningen.
Kunsthistoriker Grethe Bay foretager
åbningen onsdag, 4. november kl.
19.30 på Flensborg Bibliotek, Nørregade/ Norderstr. 59.
Den musikalske underholding står Armin Kauth, guitar, og Frowin Dithloff,
violin, for.
Kunstforeningen byder på et lettere
traktement.
Efter åbningen kan udstillingen ses
frem til 28. november mandag-fredag
kl. 10-17, lørdag kl. 10-14.

Bodil Nielsen
er kendt for sit geometriske univers;
malerier bygget op i farver og former
med referencer til både fransk og japansk malerkunst.
Bodil Nielsen viser malerier, hvor
uendeligt mange farvedryp fordeler
sig jævnt ud over hele lærredet. Lærredets fysikalitet er fremtrædende. Farvedryppene er nogle steder opsuget
ind i lærredet, mens dryppene andre
steder ligger ovenpå som afgrænsede
pletter. Geometriske figurer relaterer
sig åbent til den plettede flade.
www.bodilnielsen.dk

ske Kunstakademi 1985-91 hos prof.
Richard Winther og Bjørn Nørgaard.
Han har bl.a. modtaget Eckersbergmedaljen og Statens Kunstfonds livsvarige ydelse. Han er medstifter af
udstillingsstedet Skulpturi.dk, medlem
af kunstnersammenslutningen Decembristerne og har mange tillidshverv og
udstillinger bag sig.
Jørgen Carlo Larsen er bedst kendt
som billedhugger og installationskunstner, men arbejder også med collage
og maleri.
www.jorgencarlolarsen.dk

Jørgen Carlo Larsen
er uddannet på Det Kongelige Dan-

DIALOG

Die Erklärungen ohne Friesen
[KONTAKT] ADS-Grenzfriedensbund
laden ein zum Dialog um die ”Die
Bonn-Kopenhagener Erklärungen und
die Friesen. Unerwähnt. Unerhört?”
am Donnerstag, 29. Oktober 19-21.30
Uhr im friesischen Kulturzentrum Andersen-Hüs Klockries in Risum-Lindholm mit dem Landtagsabgeordneten
und Friesen Lars Harms.
Viele Begegnungen dieses Jahres ste-

hen in Bezug zum 60. Jahrestag der
Bonn-Kopenhagener Erklärungen von
1955. Sie gelten als Magna Charta der
Minderheitenregelungen. Zu Recht.
Ihre Prinzipien und deren Einhaltung
haben zu der Entwicklung geführt, die
man im deutsch-dänischen Grenzland
heute als sehr zufriedenstellend erachtet.
In der Dialogveranstaltung wird

versucht, der Frage nachzugehen,
welche Entwicklungen und Umstände dazu geführt haben, dass die
friesische Volksgruppe in den BonnKopenhagener-Erklärungen keine Berücksichtigung (mehr) fand. Sie blieb
unerwähnt.
Anmeldungen bis heute über Tel.
0461-8693-28, Fax 0461-8693-20
oder Mail info@ads-flensburg.de.

KOMMER IKKE

Asbjørn aflyst
[KONTAKT] Koncerten med Asbjørn 4. november i flensborgske
Phono er aflyst, fordi der er blevet
solgt for få billetter i forsalg, meddeler arrangørerne Mittendrin, SSF
og SdU.
Dermed går folk den aften glip af
Asbjørns musik - en fantastisk kombination af den symfonisk-klassiske

Asbjørn. (Foto: Anna Jarmolowicz)

tradition og synthie-pop-verdenen.
Den 6. november udkommer hans
nye album ”Pseudo Visions”.
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SLESVIGHUS-BIOGRAFEN

LANTERNELØB

I Egernførde

I Rendsborg

[KONTAKT] SSF Egernførde og Risby samt de andre danske
foreninger i Egernførde indbyder til fælles lanterneløb fredag, 6. november kl. 18 fra Medborgerhuset.
Deltagerne går gennem byens gader og viser, at det danske
mindretal er stærkt og talrigt.
Da arrangøren gerne vil slå rekorden i år og være over 1000
deltagere, opfordrer vi alle til at tage mor og far, bedsteforældre og andre familiemedlemmer med.
Husk lanternen!
TUS Egernførde spiller de kendte lanternesange gennem
hele byen.

[KONTAKT] SSF Rendsborg by inviterer sine medlemmer,
alle fra Ejderskolen, børnehaverne, fritidshjemmet og alle
medlemmer af SSW, med deres familier og venner til en
stemningsfuld aften omkring lanternerne.
Der er afgang fredag 6. november kl. 18 fra Rådhuspladsen.
Rendsburger Musikkorps spiller.
Efter optoget kan der købes grillpølser og drikkevarer i Ejderhuset.
De ældre elever får udleveret fakler.

EN FDFers OPLEVELSE

Fedt kursus på Rysensteen
Fra filmen Mennesker bliver spist.

45 til film
[KONTAKT] Den 15. oktober havde
45 personer valgt at gå i Slesvighusbiografen for at se filmen ”Mennesker
bliver spist” af Erik Clausen. Han forstår at levere en god vare med gode
skuespillere, og at præsentere et tema,
som de fleste af os ikke gerne vil beskæftige os med.

Erik Clausen forstår at flette den nødvendige humor ind i det ellers alvorlige tema demens: Hvem af os ved,
hvad der sker inden i os, når vi spises
indefra?
Foto & tekst:
SSF Gottorp Amt /t.

Ugen
der kommer
23.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Virksomhedsbesøg på Arla i Kruså, ved hovedindgangen kl. 14

24.
SdU: Nordisk efterårslejr for 14-16-årige 24.-30.10.
Flensborg SSF-distrikt Centrum-Duborg-Vest: Morgenmad på Flensborghus kl.
9.30

25.
SSF-distrikt Isted/Jydbæk: Basar i forsamlingshuset kl. 9-16

26.
Slesvig og Omegns danske Menighed: De små´s atelier, Margrethegården kl.
15.30-16.45

27.
Flensborg Bibliotek: Dolas Dukketeater kl. 15
Borgerforeningen Flensborg: Alsang i Restaurant Borgerforeningen kl. 18.30
Lyksborg menighed: Sogneaften i præstegården kl. 19.30-21
SSF-distrikt Dannevirke: Til ”Kerzenhuus” i Stenfelt, fra Danevirkegården kl.
18.30

28.
Flensborg Bibliotek: Bibliotekarens bedste bøger præsenteres kl. 16
SSF Flensborg by og Grænseforeningen Aabenraa: ”Grå-guld-dialogmøde” i
Rebbølcentret, Bolderslev, kl. 14.30
Flensborg SSF-distrikt Nord: Hygge med Renate i Spætteklubben kl. 14.30
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
SSF-distrikt Bøglund: Seniorklub i forsamlingshuset kl. 14.30
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafé i forsamlingshuset kl. 15.30
Slesvig Seniorklub: Spil i Ansgarsalen, Slesvig kl. 14
Midtangel Danske Menighed: Filmen ”Matador” i menighedslokalet kl. 19

29.
Ansgar Menighed Flensborg: Aftensang i Metodistkirken, Fruerlundholz 118, kl.
17
Slesvig og Omegns danske Menighed: Mød det danske sprog i mødregruppen,
Margrethegården kl. 10-11.15
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
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[KONTAKT] På et fem dages-kursus
i København på Rysensteen for 7./8.
klasse skulle jeg sammen med Thore
lære at være leder hos FDF.
Vi tog toget til København alene en
mandag morgen. Efter fire timer var
via på hovedbanegården i København,
hvor der allerede ventede nogle andre
FDF-børn.
Siden kom vores instruktører. De lærte
os og vi lærte dem at kende. Vi legede
nogle lege, og så gik vi til Rysensteen,
et centralt beliggende campus, hvor vi
skulle bo og sove i en uge i den danske efterårsferie.
Jeg delte værelse med tre andre piger,
jeg ikke kendte på forhånd.
Der gik ikke ret langt tid, før vi skulle
mødes i salen. Ialt var vi 35, der kom
fra hele Danmark, og Thore og jeg fra
Sydslesvig.
På programmet stod bl.a. toiletpapirlegen – for hvert stykke toiletpapir skulle
man fortælle noget om sig selv. Det
var sjovt, og vi fik meget at vide om
hinanden.
Om aftenen efter middagen fik vi at
vide, at vi skulle lave „mørkning“ hver
aften og hver morgen. Ved „mørkningen“ spillede instruktørerne altid
samme musikstykke „Into my arms“.
De fortalte om sangen, stemningen, og
hvad de føler, når de hører sangen.
De første to dage var vi kun inde i
Rysensteen. Vi lavede forskellige spil
og orienteringsløb gennem hele huset
med mange poster og opgaver.
Især „sandt og falsk“-spillet var et godt
hukommelsesspil, når det gælder om
at huske mere om de andre.
Vi lærte også mere om landet Myanmar og forholdene der. FDFerne har
jo et hjælpeprogram igang for Myanmar.
Vi sang meget og hørte sangen „Sig
godmorgen“ hver dag.
Onsdag var vi ude i byen til et megalangt løb. Vi blev indelt i seks grupper
og måtte selv bestemme, hvilke poster
vi havde lyst til.
Vi fik set meget af København, og det
var super fedt.
Vi var ude til klokken 22. Vores sidste
post var i Christiania. Det var spændende at se en helt egen verden midt i
København.
Torsdagaften var der fest. Jeg var megaglad og megaspændt på festaftenen.
Festen var med supergod musik og supergod stemmning. Jeg dansede vildt
meget med mine nye veninder. Og vi
fik taget mange selfies.
Næste dag gik det så hjemad igen.
På den ene side var jeg glad men på
den anden sige ked af det. Jeg har
mødt så mange dejlige mennesker og
oplevet vildt meget.
På banegården sagde vi alle farvel til
hinanden.
Nu er jeg glad at være hjemme igen.
Det var en megafantastisk oplevelse,
og det var bare det fedeste kursus nogen sinde.
Livia Jensen,
Oversø/ Oeversee (13 år)

Festaften på Rysensteen. (Foto: Thore Leve Stiig Paulsen)

Ved moskeen. (Foto: Livia)

København fra oven. (Foto: Livia)

Styrk vores mindretal - 

skaf et nyt SSF-medlem!
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LAUSENIANA I HARRESLEV

BIBLIOTEKERNE

Billetsalget er startet
[KONTAKT] Nytårskoncerten finder
sted søndag den 24. januar kl. 15 i
Holmberghalle i Harreslev, og allerede
nu efterspørges billetter.
De fås i Union-Bank i Harreslev, på
Dansk Sekretariat for Flensborg Amt
0461-14408-155/156 og på ssf-billetten.de.
Medlemsprisen er 17 euro, ikke-medlemmer betaler 22 euro.
Promenadeorkestret Lauseniana - også
kendt som Slyngelorkestret - er et jysk
underholdningsorkester, hvis formål er
at skabe musikglæde og holde den lødige underholdningsmusik levende.
Orkestrets repertoire spænder vidt
- fra wieneroperetternes fejende valserytmer over Lumbyes indsmigrende
melodier til vore dages moderne musicaltoner - men det er altid den glade,
livsbekræftende musik, der spilles.
Solister i år er far og søn, Thomas Peter Koppel og Jonathan Koppel, begge
tenorer.
Thomas Peter Koppel
er ud af den musikalske Koppelfamilie og stod allerede på scenen som

Thomas Peter Koppel.

Jonathan Koppel.

Brætspil-dag for alle
8-årig på Sydney-Operaen.
Den egentlige debut fandt sted i 1994
som Tamino i Tryllefløjten med Det
Unge Operacompagnie.
Han har været ansat på Det Kgl. Teater i over to årtier.
Han har en rig koncertvirksomhed
overalt i Danmark og er at finde på
flere cd-udgivelser.
Han er medstifter af OperetteKompagniet, der har haft premiere på dets
første produktion, Csárdásfyrstinden,
på Hofteatret i København.
Jonathan Koppel
har netop afsluttet sin bachelor i sang
fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og er bosat i Wien, hvor han
fortsætter sine studier.
Også han stod tidligt på de skrå brædder på Det Kgl. Teater.
Jonathan giver jævnligt lied-aftener og
medvirkede i Frederiksbergs velgørenhedskoncert for Verdens Flygtninge
under protektorat af HKH kronprinsesse Mary.
Jonathan modtog fornylig Børge
Schrøder og Hustru Herta Finnerups
Musiklegat.

[KONTAKT] Spiller familien, og har
man lyst til at prøve nye og klassiske
spil, så har bibliotekerne spildage lørdag den 24. oktober kl. 10.30-12.30
på Husum Bibliotek og torsdag den
29. oktober kl. 10-12 på Flensborg
Bibliotek.

Vær med til en sjov formiddag med
børn, venner, far, mor, bedste og børnebørn – alle, der elsker at spille.
Derudover serveres noget lækkert til
ganen.

Halloween i Flensborg
[KONTAKT] Det er koldt og klamt. Det
er mørkt. Det er uhyggeligt. Det er
halloween.
Flensborg Bibliotek inviterer alle børn
og deres voksne til halloweenfest lørdag den 31. oktober kl. 11-13.
Masser af aktiviteter for store og små.
Spøgelsestog, spøgelsesjagt og klamme
følekasser.
Af de mere hyggelige slags er der hobbyaktiviteter med at lave glaslanterner
og mumier. Og selvfølgelig kan man
blive sminket rigtig flot og uhyggeligt –
hvis man tør.
Medarbejderne serverer giftige drinks,
kiks og slik til børnene og kaffe og the
til de voksne.

DEN SLESVIGSKE SAMLING

Udstilling kan nås endnu
[KONTAKT] Frem til 30. oktober
præsenterer Den Slesvigske Samling
udstillingen Slesvia 2015 - museumslandskabet Slesvig, en udstilling
af folkemindemuseer fra regionen
Sønderjylland-Schleswig.
Entréen er gratis, og udstillingen er
åben i bibliotekets åbningstid ma-fr.
9-19, lø. kl. 9-14.
Med denne udstilling har man samlet
en lang række af regionens mindre og
frivilligt ledede museer, som dermed
har fået mulighed for at præsentere
sig.
Mere end 20 tyske og danske museer
deltager med et udvalg af deres bedste
og mest interessante genstande fra
deres samlinger - en oplagt mulighed
for at opleve det engagement og den

mangfoldighed, der præger museumslandskabet i grænselandet.
En original trækvogn brugt af tyske
krigsflygtninge i 1945, en skibslæges
taske fra Amrom i 1700-tallet, en
dansk radio fra 1920erne eller de
mere end 200 år gamle hollandske
brudesko fra landsbymuseet i Ladelund er blot enkelte eksempler på de
genstande, som er med i udstillingen
og giver et indtryk af livet i gamle dage
imellem Kongeåen og Ejderen.
Lokalhistorie har den fordel, at gennem udforskning af små begrænsede
områder bliver historien ikke blot mere overskuelig men også nemmere at
behandle i dybden. Derigennem kan
lokalhistorie være med til at give alle
en større forståelse af, hvor vi stammer

fra, og dermed en større forståelse af
os selv og vores fælles kulturelle arv.
Historien er altid blevet skabt og udformet af mennesker, til tider med store lidelser og opofrelser til følge. Med
sin særprægede og afvekslende historie
gælder dette i særdeleshed for regionen mellem Kongeåen og Ejderen.
Den Slesvigske Samling i Flensborg er
et væsentligt omdrejningspunkter for
lokalhistorisk interesserede. Samlingen
blev oprettet i 1891 og er en bog- og
materialesamling, som specialiserer
sig i at dokumentere kultur og historie
i det tidligere hertugdømme Slesvig
– dvs. områderne Sønderjylland i Danmark og Slesvig i Nordtyskland.

ANSGAR FLENSBORG

Aftensangen rykker ud af huset
[KONTAKT] Den traditionelle aftensang i Ansgar kirke i Flensborg kl. 17
den sidste torsdag i hver måned er
rykket ”ud af huset” her i efteråret.
Det er uforandret samme dag og tid,
ritualet og den efterfølgende high tea
er ligeledes det samme, men torsdag

den 29. oktober kl. 17 gælder besøget
Metodistkirken, Fruerlundholz 118.
Pastor Regina Waack, der også er
præst i den lutherske kirke, fortæller.
Hendes dobbelte ansættelse er faktisk
et enestående eksempel på, at forskellige kirkesamfund kan arbejde endog

Hjælp til IT
[KONTAKT] Vil man i gang med at
læse bibliotekets e-bøger, høre netlydbøger, eller har man problemer med
sin pc eller tablet, så er bibliotekar
Michael Juul Olsen klar med råd og

vejledning på Flensborg Bibliotek,
Nørregade/ Norderstr. 59, tirsdag den
3. november kl. 16.
Tag din tablet eller Ipad med, og Michael hjælper.

GRÅT GULD

Mødes i Bolderslev
[KONTAKT] Onsdag den 28. oktober
kl. 14.30 fortæller Hans Uwe Harck
fra Flensborg og Peder Damgaard fra
Gråsten - som led i SSF Flensborg Bys
og Aabenraa Grænseforenings grå
guld-dialogmødeserie - om deres respektive liv og levned.
Mødet foregår i Folkekulturhuset Reb-

bølcentret i Bolderslev.
Alle er velkomne.
Tilmelding på telefon 046114408127, hhv. -126 eller -125 er
påkrævet.
SSF Flensborg By har planlagt samkørsel. Skulle der blive rigtig mange,
bestilles en bus.

GETTORP SSF

meget nært sammen.
Ansgar Kirkes sidste aftensang ”ud af
huset” finder sted i den katolske St.
Marien kirke torsdag den 26. november kl. 17.
pkm

DANSK ALDERDOMSHJEM

Hyggelig efterårsfest i SSF Gettorp. (Foto: DWS)

Efterårsfest med jazz
Nogle af de frivillige, der repræsenterede alderdomshjemmet på basaren: Erna, Ellen og Gunda. (Fotos: privat)

Var også med
[KONTAKT] Dansk Alderdomshjem i
Flensborg deltog i Flensborg Bys ”mulighedernes marked og basar” (Markt
der Möglichkeiten und Basar) på rådhuset lørdag den 17. oktober.
Kreativgruppen på plejehjemmet havde igennem et stykke tid forberedt sig

på at deltage i arrangementet.
I hjemmets stand kunne man se på
og købe diverse ting, beboerne havde
fremstillet under vejledning.
Basaren var godt besøgt, og der blev
stillet mange spørgsmål angående plejehjemmet.

Det blev en spændende dag, idet man
også kom i snak med de andre frivillige hjælpere fra forskellige organisationer og fik indblik i deres arbejde.

Ellen Steen

[KONTAKT] 15 deltagere, over en
tredjedel af distriktets medlemmer,
sagde ja tak til invitationen, da SSF
Gettorp, Rendsborg-Egernførde amts
mindste distrikt, inviterede til efterårsfest i Lindenkrog i Gross Königsförde.
Imellem retterne, som var á la oktoberfest, underholdt Jazz Consorten.
I Danmark har mange gjort det til en
tilbagevendende tradition at flyve til
Oktoberfest i München og hvert år
deltage i den bayerske tradition.
For SSF-medlemmerne i Gettorp var

vejen ikke helt så lang.
Jazz Consorten sluttede aftenen med
Bye bye Blackbird og orkester-medlemmerne kunne oplyse, at de ønsker
at supplere op på deres repertoire og
derfor efterlyser yderligere orkestermedlemmer, som kan spille på vaskebrædt eller trækbasun.
Kontakt formidles gerne via SSFs sekretariater i Rendsborg-Egernførde
amt, oplyser amtskonsulent Dorthe
Salchow.
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DANSK KIRKE I SYDSLESVIG — VI GØR FOLKEKIRKEN LIDT STØRRE
www.dks-folkekirken.dk

Overvågning. Fortsæt selv listen ad libitum.
Eller ad nauseam. Truslerne er ikke reelle, men
indbildte, og indbildningen fortsætter:
’Der, hvor løgnen kommer ind – og hvor nutidens
præster og biskopper bryder med al kristen tænkning
– er, når man bruger sin angivelige næstekærlighed
som begrundelse for at dispensere fra den naturlige
almenmenneskelige lov eller for at lade være med at
bruge sin dømmekraft og sin sunde fornuft. Når dét
sker, så forvandles kristen næstekærlighed til dæmonisk ondskab.’
Her holder CTN noget indbildt og ikke-eksisterende op mod noget indbildt og ikke-eksi-

skal komme der hvor der er brug for den, men
det skønne ved nærområderne, er at de er så
langt væk. Faktisk så langt væk at vi næsten
- Gud forbyde det - kunne glemme at nærområderne findes.
Og i nærområderne skal de blive; muslimerne. Mens de bliver der, er det naturligvis
deres pligt at kæmpe mod styret, øvrige parter
i krigene, religiøse ekstremister og andre der
forstyrrer den offentlige orden. De skal i hvert
fald ikke lade sig lokke til at komme her:
’Angela Merkel, Lars Løkke Rasmussen og de
øvrige europæiske ledere handler – ifølge al traditio-

Det nye næstekærlighedsbud

Du skal vælge din næste ...
sterende og bruger facit i den videre diskussion.
Begrebet ’al kristen tænkning’ findes ikke; det er
en konstruktion. Eller på jysk: en løgn, for der
er lige så mange kristne tænkninger som der
er kristne. ’Den almenmenneskelige lov’ findes
heller ikke, men følger man CTN’s argumentation, er svaret at al kristen tænkning er lig med
den naturlige almenmenneskelige lov, og det
som mange kristne kalder næstekærlighed, er
i virkeligheden dæmonisk ondskab. Ad omveje
kommer CTN altså frem til et godt, kristeligt
argument for ikke at hjælpe sin næste, for gør
man det, er man i ledtog med dæmoner.
Men næstekærlighed er ikke et specielt
kristent fænomen. Næstekærlighed er først
og fremmest en menneskelig pligt, for uanset
tro tilhører vi samme art. Vi er alle medmennesker. Og hjælpen skal ikke kun falde i nærområderne, som ellers ifølge CTN er det helt
rigtige sted at hjælpe. Det er det ikke. Hjælpen

nel kristen moral – ondt og ukristeligt, når de frister
millioner af fremmede mennesker – hvoraf 85 pct. er
raske unge mænd – til at svigte deres eget land og
deres eget folk. Dem, der kæmper for frihed i Syrien
og Irak, mangler desperat soldater, og der er masser af
frie områder, hvortil de kan tage hen og melde sig til
kampen eller til at hjælpe bag fronten.’
Her kommer argumentet ’ifølge al traditionel
kristen moral’ igen, men gentagelsen gør intet
ved sandhedsværdien. Det er stadig en løgn; en
konstruktion der, hvor vakkelvorn den end er,
skal skjule det iboende fremmedhad og frygten
for hvad der sker hvis alle de fremmede pludselig løber os over ende. Men der findes ingen
traditionel kristen moral. Alene det faktum at
CTN er uenig med politikere, biskopper, andre præster og paven, viser at konsensus ikke
findes. CTN’s argumentation bygger på en bekvemmelighedsløgn, med mindre han vil hævde at han som den eneste kan redegøre for hvad

Om næstekærlighed og narcissisme

”LØFT BLIKKET” ER titlen på en bog, som
den danske præst og samfundsdebattør, Sørine Gotfredsen, lige har udgivet.
Denne skribent har endnu ikke læst bogen, men glæder sig umådeligt til at læse,
ikke kun fordi pastor Gotfredsen er velskrivende, men også fordi hun er umådeligt provokerende, og det er så dejligt at
blive provokeret. Eller, det er det egentlig ikke, for når man bliver provokeret,
får man sat spørgsmålstegn ved de ting,
som man står for, og det er der vel ret beset ingen, der bryder sig om i øjeblikket,
selvom provokationen kan munde ud i, at
man enten bliver klogere, eller bekræftet
i, at provokatøren er en klaphat, der burde
vide bedre.
Sørine Gotfredsen har i hvert fald evnen
til at få en bestemt del af det veluddannede
og velmenende Danmark helt op i det røde
felt, når hun står frem med sine synspunkter, der ligger til højre for midten, og nu har
hun med sin nye bog igen formået det. Gotfredsens pointe er kort fortalt, at nutidens
menneske er alt for selvoptaget, selvcentreret og selvforelsket. Man er alt for optaget af
sin fremtoning og det selvbillede, som man
gerne vil vise sig selv og andre.
I et interview i ”Information” fredag d. 16.
oktober stiller Gotfredsen således spørgsmåls-

kristendommens inderste kerne af sandhed er.
Den er tilsyneladende at muslimske mænd
skal gå i krig, lade sig skyde på og gerne dø. Alternativet, at de kommer til det odebesungne
Nord hvor den sande Gud hersker og hvor man
formår og forstår at tolke Herrens bud om kristelighed, anstændighed og moral, er jo ikke til
at overskue.
Men de kommer, CTN, og ikke på grund af
den varme modtagelse og de formidable velfærdsydelser. De kommer for at overleve. Og
når de kommer, er det ikke en kristen pligt at
vurdere om de nu er trængende på den rigtige,
Foto: Wall Street Journal

FOR FÅ UGER siden bragte flere danske aviser
en kronik af sognepræst Claus Thomas Nielsen
med overskriften ’Næstekærlighed og ondskab’.
Udgangspunktet var strømmen af flygtninge
fra især Syrien, og kronikkens hovedbudskab
er at vi i den vestlige verden skal skrue ned for
næstekærligheden, for i langt de fleste tilfælde
er den ikke bare misforstået og fejlanbragt, men
direkte farlig. Da vi her på Kirkesiden ikke er
bange for at få rokket ved vores vanetænkning
om de basale kristne værdier, følger her en gennemgang af nogle af kronikkens pointer. Vi
kunne jo lære noget. Eller … hvis det var det
dulgte håb, skulle det snart slukkes. Flere af forfatterens pointer (citater er gengivet i kursiv) er
nemlig enten overdrevne eller direkte usande,
og det skal naturligvis ikke stå uimodsagt. Et
eksempel på den retorik som Claus Thomas
Nielsen (CTN) benytter, lyder:
’Således også med den megen tale om næstekærlighed og godhed i forbindelse med de hundredtusinder, og snart millioner, af især muslimske unge mænd
fra diverse nordafrikanske og arabiske muslimske
lande, som for tiden strømmer ud af områder i social
og politisk opløsning og næsten uhindret vandrer ind
i de nordeuropæiske velfærdssamfund.’
Vendingen ’snart millioner’ springer i øjnene.
Ca. 4 mio. mennesker er flygtet fra Syrien, og
heraf opholder størstedelen sig i nærområderne. Kun ca. 250.000 har søgt asyl i Europa siden
2011, og med det nuværende tempo vil det vare
10 – 12 år før den første million er nået. Det er
altså ikke korrekt at sige at ’snart millioner [ … ]
vandrer ind i de nordeuropæiske velfærdssamfund’.
Men her spiller CTN på frygten for det ukendte;
det vi er bange for, uden at vide præcis HVAD
det er, vi er bange for. Måske er det når ’snesevis
af millioner muslimer banker på Europas port’? Vendingen er ikke bare en eskalering fra ’snart millioner’ til ’snesevis af millioner’; den gør det også
klart at det ikke er næstekærligt at lukke muslimer ind. CTN udbygger:
’Ofte kaldes det – især af præster og biskopper og
senest af paven – ligefrem en ”kristen” og ”næstekærlig” pligt at lade Europas grænser blive ved med
at være åbne for muslimsk indvandring.’
Præster, biskopper og pave tager naturligvis
fejl. Eller også fordrejer CTN både argumenter
og retorik, for præster, biskopper og pave taler
ikke for at åbne grænser, men for at hjælpe andre på tværs af tro. Det skræmmer tilsyneladende CTN, måske fordi hans billede af Islam
er farvet af en politisk fløj der har gjort det til en
kunstart at spille på frygt. Det er naturligvis op
til den enkelte selv at sætte billeder og begreber
på det frygtede, og dermed bliver frygt en samlende folkesag der rører os alle fordi alle frygter
noget. Fartkontrol. Hjemmerøvere. Muslimer.

Jacob Ørsted, Henriette Gosvig Knudsen & Ruben Fønsbo

tegn ved en anden samfundsdebattør – Lisbeth
Zornig – der blev kendt for dokumentaren
”Vrede er mit mellemnavn”, hvori hun fortæller om en ualmindeligt modbydelig barndom.
Nu har hun sin egen konsulentvirksomhed,
som skal forbedre vilkårene for de socialt udsatte. Zornig har på landsdækkende tv fortalt
om, hvordan hun kørte til Rødby og samlede
flygtninge op i sin bil og hjalp dem videre til
Sverige. Umiddelbart al ære og respekt værd,
men Gotfredsen stiller spørgsmålstegn ved,
hvad det egentlig er, der driver hende. Er det
hendes trang til at blive bekræftet, at hun er
de svages forkæmper, som hun fremstår som
i medierne? Eller er det et oprigtigt ønske om
at hjælpe?
Eller en kombination af de to ting?
Tilsyneladende har Gotfredsen sat fingeren
på et ømt punkt, for hun er i hvert fald kommet i modvind. Igen. Når man læser interviewet med hende, kan man dog ikke lade være
med at teste sig selv: hvorfor siger og gør jeg
egentlig som jeg gør? Man kan også genkende
nogle ting fra sig selv: Det er dejligt at blive
bekræftet i, at vi er gode og rare mennesker.
Faktisk har Gotfredsen selv engang eksperimenteret med en hel aften at sige de ting, som
i selskabet var vedtaget ”korrekte” og hun
var overrasket over, hvor behageligt det var.
For tiden står begrebet ”næstekærlig-

ikke-muslimske og nordeuropæiske måde, eller
om de kun kommer for at nasse. Det er en ganske almen menneskelig pligt at gi’ et medmenneske en bid brød, en skærv, et plaster på såret
og en hjælpende hånd.
Efterhånden som man kæmper sig igennem CTN’s kronik, opdager man at den ikke
handler det fjerneste om næstekærlighed. Den
er i virkeligheden rendyrket islamofobi i en lånt
overfrakke. Et af de få interessante spørgsmål
der stilles, lyder ’Er det kristent og næstekærligt at
fremprovokere en sådan destabilisering og polarisering også i Europa?’ Det korte svar er ’Nej’. Det
lidt længere svar lyder ’Nej, det er det bestemt
ikke, men den polarisering er du med til at
fremme ved at publicere løgnagtige, fremmedfjendske og manipulerende læserbreve i medierne, Claus Thomas Nielsen’.
Af Ruben Fønsbo, præst i Lyksborg og omegn

hed” også til debat. Præstedatteren og folketingsmedlem for DF, Marie Krarup, mener i
sin fortolkning, at næsten er den, der er lige
foran dig her og nu. Andre mener, at næsten
er alle mennesker, uanset om de banker på din
hoveddør, eller forsøger at komme langt væk
fra sult og krig og død og ulykke – og derfor
udstrækker næste-begrebet sig til hele verden.
Problemet med den form for næstekærlighed er
dog, at man så selv bliver nødt til at vælge sin
næste. Man vælger selv, hvem der skal hjælpes
og mange vil derfor hellere sende nogle penge
til syriske flygtninge, som kan få gavn af dem,
frem for at give dem til den alkoholiker, som alligevel drikker pengene op. Han lugter i øvrigt
også. Og hvad har vi ellers velfærdssamfundet
til? På den måde kommer man automatisk til at
gradbøje begrebet ”næstekærlighed”, for hvem
er værdig til at være min næste?
Det er ikke let at være hjælpsom og socialt indigneret for tiden, når så mange stiller
spørgsmålstegn ved os og vores motiver til at
hjælpe, men når man har ladet sig provokere,
hidset sig op og er faldet ned igen, kan man
jo kun sige, at samfundsdebattørerne egentlig
kun kan tale ud fra sig selv, de kan ret beset
ikke vide, hvad der driver andre mennesker.
Og heldigvis for det.
Af Henriette Gosvig Knudsen
Præst ved den danske menighed i Læk

Flensborg Avis - torsdag den 22. oktober 2015 - side 5

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

HOMMAGE AN H. C. ANDERSEN

Kultursalon auf Föhr
[KONTAKT] Seine Märchen machten ihn weltberühmt. Hans Christian
Andersen ist bis heute einer der bekanntesten Schriftsteller und Dichter
Dänemarks. Ihm zu Ehren finden in
der deutsch-dänischen Region eine
Reihe von Veranstaltungen u.a. die
„Kultursalons“ statt. Dabei stehen seine
Reisen durch das damalige Herzogtum Schleswig und seine Erzählungen
im Vordergrund. Auf dem Programm
dieses grenzüberschreitenden Projekts
stehen Lesungen, Musik, Theater und
Tanz.
KULTURSALON AUF FÖHR
Der Kultursalon im Museum Kunst der
Westküste in Alkersum auf Föhr am
heutigen 22. Oktober um 18 Uhr ist
der letzte von drei Veranstaltungen.
Der Schauspieler und Synchronsprecher Christian Brückner – bekannt als
die Stimme „Robert de Niros“, liest die
H.C. Andersen-Märchen „Die Nachtigall“, „Tölpelhans“ und „Der Wassertropfen“. Außerdem gibt es Musik
der Band „Vester Land“ von der Insel
Fanø.
Gastgeber beim Kultursalon sind Hans
Christian Andersen, verkörpert durch
Hans Laurens (dänischer Märchenerzähler), und Susanne Schoppmeier
(deutsche Märchenerzählerin). Sie
schlüpft in die Rolle von Herzogin Louise Sophie.

Das Reisen, damals um 1850, also vor
rund 165 Jahren, war beschwerlich
und dauerte ziemlich lange. Hans
Christian Andersen reiste gerne und
besuchte mehrmals seine deutschen
Freunde im ehemaligen Herzogtum
Schleswig. Von Gråsten und Augustenborg nach Flensburg und weiter nach
Föhr ging die Reise dieses Mal.
Der damalige dänische König Frederik
VII hatte Hans Christian Andersen zur
Sommerfrische nach Föhr eingeladen,
und so machte sich der dänische
Dichter auf den Weg. Von Flensburg
bis Dagebüll brauchte er damals sage
und schreibe zwölf Stunden mit der
Kutsche. Das Wetter war schlecht,
es regnete und stürmte – schmutzig,
müde und durchnässt erreichte Hans
Christian Andersen den Fähranleger
und weiter ging es zur Insel.
Auf Föhr angekommen zeigte sich
das Wetter von der besten Seite, die
Sonne schien, und er ging sogar baden
im Meer – mit Badewagen. Genau auf
dieser Reiseroute sind die Kultursalons
platziert.
INFORMATIONEN
Tickets zu 13 Euro Eintritt/ 20 Euro
inkl. Fährfahrt von Dagebüll 16.30 Uhr
und zurück: UC Syddanmark, Birgitte
Boelt, Telefon: 0045 7266 5930, mail:
bboe@ucsyd.dk.
Weitere Informationen: Kulturverein-

barung Sønderjylland-Schleswig: Andreas Ott, Telefon: 0045 7344 2241
oder per mail: aot@region.dk. www.
kulturfokus.de/hc-andersen/ Hans

Christian Andersen im Herzogtum
Schleswig ist ein Kooperationsprojekt
der Kulturregion Sønderjylland-Schleswig und UC Syddanmark.

Die Region Syddanmark unterstützt
das Projekt mit 73.825 Euro im Rahmen der Maßnahmen zur Erinnerung
an Hans Christian Andersen.

Gastgeber beim Kultursalon auf Föhr heute sind Hans Christian Andersen, verkörpert durch den dänischen Märchenerzähler
Hans Laurens, und die deutsche Märchenerzählerin Susanne Schoppmeier. Sie schlüpft in die Rolle von Herzogin Louise Sophie.

GOTTORP AMT + RENDSBORG-EGERNFØRDE AMT

Festligt og hyggeligt samvær
[KONTAKT] Rundt omkring i Sydslesvig finder der altid nogle interessante
foreningsbegivenheder sted - tradition
kombineret med positivisme og nye
impulser.
At der kom en del ældre rockfans til
den fine rockaften sidst på Slesvighus
er ikke usædvanligt. Der kom ikke
mange unge skønt Per Christian Frost
er en af Danmarks ypperligste guitarister. Og en kunstner, der med de seneste turneer og albumer har udviklet

et strærkt sceneudtryk. Med sig den
aften havde han Lars Daugård, Henrik
Møller og Peter Dencker; modtaget
med begejstring.
Flere gamle bekendte fra Schleswiger
Musikclub (SMC) deltog i koncerten,
der var tilrettelagt af SSF Gottorp Amt
som led i Spil Dansk-arrangementerne.
Siden kom SMC sammen til sit 30 års
jubilæum.
Blandt talerne var også SSW-byrådsmedlem, viceborgmester Otmar Pe-

Medorganisatorerne SSF-amtskonsulent Lars Thomsen, Anne og Karen fra amtssekretariatet i Slesvig og Finja fra amtssekretariatet i Egernførde.

SSF Gottorp amts næstformand Torben Skytte med hustruen Randi.

tersen, der fremhævede det positive
sammenhold.
Klubbens næstformand Inke Asmussen talte om en klubbens succesrige
fortid, også på vegne af Wulf Schady.
Efterårets jazzfestival i rådhuset gennemføres desværre ikke i år.
Den lidt sentimentale sammenkomst
endte dog med positive forventninger
om, at Slesvigs musikscene atter finder
sammen om flere koncerter igen gerne med prominente skandinaviske
kunstnere, som i gamle dage.
SENIORERNES EFTERÅRSFEST
Denne gang havde busserne et gæstgiveri i Nørrebrarup som mål for SSF
Gottorp og Rendsborg-Egernførde amters samt Humanitært Udvalgs efterårsfest for seniorer.
Mojn Moin-duoen Rainer Porsch, guitar og sang, og Gerhard Strahlendorf,
harmonika, taler og synger på flere
sprog i deres meget omfattende program: Sydens rytmer, danske og tyske
folkemelodier og plattyske klassikere.
Fra scenen udtrykte Gottorp amts formand Franz Dittrich og Orla Møller fra
Humanitært Udvalg deres glæde over
de 150 fremmødte fra begge amter.
De roste tilrettelæggelsen og stemningen og henledte folks opmærksomhed
på en række kommende arrangementer.
DEJLIG EFTERMIDDAG
I flere busser blev de ældre kørt til
Nørrebrarup og nød den smukke tur
gennem Angel. En og anden spekulerede nok lidt over, hvornår man sidst
var derude. Måske ved tante Annas
fødselsdag eller onkel Thomas´ begravelse for årtier siden. De var også
dansksindede...
Ved sammenkomster som denne holder man gerne udkik efter mennesker,
man har mødt ved andre lejligheder,
arrangementer, Bennetgaard-ophold
og rejser. Og man finder altid nogen.
Til skøn musik og sang nød de ældre
kaffen og lagkagen - og til en vis grad
også tombolaen. Ingen misundelse,
men det var altså atter nabokonen, der
vandt hovedpræmien - rent tilfældigt
dagen før hendes 99 års fødselsdag.
Tillykke - med begge dele, Anneliese!
Efterårsfesten var også denne gang en
ganske særlig oplevelse, som de ældre
nød med glæde og taknemmelighed.
Johanna

Franz Dittrich fra Gottorp amt og Orla Møller fra Humanitært Udvalg trækker lod.
(Fotos: Bernd Bossemeier)

Mojn Moin-duoen underholdt.

