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Bonn-kØBenHAvn erkLÆringerne

MinDretALLenes HUs

LeDer

[KONTAKT] En idé, som cirklede 
i hovedet på en ildsjæl, en lille 
samtale på Folkemødet på Born-
holm sidste år, et sejt og engage-
ret forarbejde, hvor mange frivil-
lige blev involveret, og hvor SSF 
nemt og ligetil blev vundet som 
støtte - og familieweekenden 
”pilotprojekt Familiehøjskole” på 
Højskolen Østersøen i Aabenraa 
var en realitet.
Allerede inden dato og program 
blev offentliggjort, var der ud-
solgt.
Og nu i weekenden blev den 
gennemført, og kursisterne, der 
sammen med deres familier 
ønskede at forbedre deres dansk-
kundskaber, opnåede, hvad de 
ville. De ville tale dansk og ved-
blev at tale dansk - hele weeken-
den igennem.
De blev mere sikre i at bruge 
deres dansk og blev af omgivel-
serne bestyrket i deres sproglige 
formåen. Og de oplevede noget 
godt og konstruktivt sammen.

De nød samværet og undervis-
ningen, den nemme tilgang til 
hverdagsdansk og de alsidige ak-
tiviteter for store og små.
Et godt initiativ, taget af Charlotte 
Bassler, næstformand i Voksen-
undervisningen og ankerkvinden 
bag kurset - sammen med SSFs 
amtskonsulent Marike Hoop, 
Flensborg amt.
18.-19. juli gennemføres et nyt 
familiekursus, denne gang på 
Jaruplund Højskole. Og også det 
kursus er glædeligvis udsolgt al-
lerede.
Men der er håb forude for inte-
resserede familier, idet initiativta-
gerne har planer om flere kurser 
i efteråret og vinter, men de er 
ikke støbt færdige endnu.
Tankerne har tidligere været 
tænkt. Nu realiseres de.
Tak til ildsjælene, hjælperne og 
kursisterne.

SYDSLESVIGSK FORENING

Se også KONTAKTside 5

Dansk sprog 
og traditioner

Topjazz
[KONTAKT] Jens Jefsen Trio og Allan Mortensen gi-
ver den hele armen på Flensborghus på mandag.

Guldkonfirmation
[KONTAKT] I Ansgar Flensborg Nord forberedes 
guldkonfirmationen for årgangene 1965 og 66 
Flensborg Nord og Kobbermølle.

Forfatterbøn
[KONTAKT] Forfatteren Kristian Ditlev Jensen skriver 
en bog om Sydslesvig og efterlyser personlige bidrag.

Så dansk
[KONTAKT] Pilotprojektet Familiehøjskole fik en flot 
opstart i Aabenraa.

[KONTAKT] Som led i Interreg 4A-
projektet „Mindretallenes Hus“ og på 
basis af resultaterne fra Forum af Euro-
pæiske Mindretal inviterer Mindretal-
lenes Hus i Nørregade 78 i Flensborg 
til et tænke-tank-møde fredag den 8. 
maj kl. 10-13 i huset.
Den 29. marts var 60 års-dagen for 
Bonn-København erklæringerne. Ved 
et festarrangement i Berlin den 26. 
marts understregede udenrigsmini-
strene fra begge lande i deres taler 
mindretallenes betydning for den 
fredelige udvikling af det dansk-tyske 
grænseland. 
Danmarks udenrigsminister Martin 
Lidegaard nævnte potentialerne af et 
europæisk mindretalscenter i Flens-
borg for kontinentets fremtid, ligesom 
den tyske udenrigsminister Franz-Wal-
ter Steinmeier konkret henvendte sig 
til mindretallenes repræsentanter: 
- Vi vil gør brug af jeres ekspertise i 
vores udenrigspolitik.
Hvordan denne ekspertise omsæt-
tes til konkret konfliktforebyggelse 

vil folkene bag Mindretallenes Hus i 
Flensborg gerne diskutere med alle 
interesserede.
- Vi vil være glade, hvis I kunne delta-
ge i diskussionen og bidrage med jeres 
viden og erfaringer fra grænselandet til 
gavn for regionens fremtid, siger pro-
jektkoordinator Fabian Tellmann.

Arrangementet er indbygget i en euro-
pæisk aktionsuge i samarbejde med 
Flensborg by og med bypræsident 
Swetlana Krätzschmar som protektor.
Fra kl. 14 arrangerer autochthone og 
allochtone mindretal organisere et 
mangfoldighedsmarked på Flensborg-
hus. 

Åbent tænke-tank-møde

Fra et møde i Mindretallenes Hus i 
Flensborg. (Arkivfoto: Lars Salomonsen)

[KONTAKT] I anledning af 60 års-
jubilæet for fremsættelsen af Bonn-Kø-
benhavn Erklæringerne gennemførte 
A.P. Møller Skolen i Slesvig og Busi-
ness College Syd – Handelsgymnasiet 
i Sønderborg et 2-dages arrangement 
21.-22. april med deltagelse af 260 
gymnasieelever (12. årgang i Slesvig og 
2. g i Sønderborg) og lærere fra de to 
skoler.
- Formålet med arrangementet var 
dels at markere mindretalserklæringer-
nes jubilæum, dels at højne de unges 
viden om og forståelse for mindretals-
forholdene i grænselandet, navnlig det 
danske mindretal, og skabe interesse 
for det danske mindretals eksistensvil-
kår, fortæller en af initiativtagerne til 
projektet, rektor Jørgen Kühl Ph.D. fra 
A.P. Møller Skolen.
Sideløbende hermed var det hensigten 
at styrke sammenhængskraften, dia-
logen og den gensidige forståelse hen 
over grænsen mellem unge fra Sønder-
jylland og Sydslesvig.
Programmet afvikledes såvel syd som 
nord for grænsen, og bød bl.a. på 
foredrag og museumsbesøg, og ikke 
mindst: en camp på Jugendherberge 
(vandrehjem) Borgwedel ved Slien.
Det intensive 2-dages seminar be-
gyndte tirsdag i Sønderborg med en 
introduktion v/ph.d.-studerende Tobi-
as Haimin Wung-Sung, Syddansk Uni-
versitet, til Bonn-København Erklærin-

gerne, efterfulgt af besøg på Museet 
Sønderborg Slot v/museumsinspektør 
René Rasmussen.
Om eftermiddagen fortsatte program-
met på Flensborghus i Flensborg, hvor 
generalsekretær for Sydslesvigsk For-
ening Jens A. Christiansen var vært og 
fortalte om erklæringerne set med det 
danske mindretals øjne.
Herefter sattes mindretalsproblema-
tikken ind i et større europæisk per-
spektiv, da vicepræsident Dieter Paul 
Küssner fra den europæiske mindre-
talsunion FUEN og Hanna Vasilevich, 
Ph.D. fra European Centre for Mino-
rity Issues/ ECMI fortalte om aktuelle 
mindretalsproblemer og -konflikter i 
Europa.
Siden begav deltagerne sig til Jugend-
herberge Borgwedel, hvor de blev 
indkvarteret og overnattede, og hvor 
eleverne i workshops kom til at ar-
bejde med engagerende, elevinvolve-
rende aktiviteter, herunder fremstilling 
af lommefilm.
Eleverne fik til opgave at sætte min-
dretalserklæringerne fra 1955 ind i 
et nutidigt og fremtidigt perspektiv, 
ligesom de i blandede, tværgående 
grupper selv skulle tolke, omsætte og 
formidle erklæringernes betydning, 
relevans og signifikans ved hjælp af et 
bestemt formidlingsprodukt: lomme-
film, som de har optaget og redigeret 
med deres mobiltelefoner.

På denne måde sikres, at eleverne 
ikke udelukkende modtager informa-
tioner og viden gennem foredragene 
og museumsbesøgene, men aktivt, 
selvstændigt og kreativt tolker og om-
sætter den betydning, som mindretal-
serklæringerne har for dem, ved hjælp 
af et medie og i en formidlingsform, 
de er fortrolige med.
Onsdag den 22. april om formidda-
gen fortsatte de unge deres projekt 
på Museum Danevirke, hvor de så 
mindretalsudstillingen og orienteredes 
yderligere om den historiske baggrund 
for det danske mindretal.
Derefter færdiggjorde de deres lom-
mefilm på A.P. Møller Skolen.
Lommefilmene vurderedes af en jury, 
og vinderne blev afsløret og fik uddelt 
præmier ved et stort afslutningsarran-
gement på A.P. Møller Skolen onsdag 
den 22. april, hvor også generalkonsul 
Henrik Becker-Christensen, mindre-
talskommitteret Renate Schnack og 
formanden for Dansk Skoleforening 
Udo Jessen talte.
Filmene bliver senere gjort tilgænge-
lige i undervisningsøjemed på ung-
domsuddannelserne i Danmark og de 
danske gymnasier i Sydslesvig.
Projektet er muliggjort takket være 
økonomisk støtte fra Sydslesvigudval-
get.

260 unge satte fokus på mindretals-
erklæringerne

Flensborghus´ sal var fyldt med unge fra begge sider af grænsen, da SSFs generalsekretær Jens A. Christiansen orienterede om 
det danske mindretal i henhold til Bonn-København erklæringerne.
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24.
De danske menigheder i Flensborg: Spaghettigudstjeneste i Skt. Hans Kirke kl. 18
Ansgar Menighed Flensborg: Forårsrengøring i og ved kirken kl. 14
Det Lille Teater Flensborg: B79.2 opfører ”Bag hegnet” i Hjemmet, Mariegade 20, kl. 19.30
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark: Vinsmagning på skolen kl. 19
SSF-distrikt Medelby/Vesby: Perlekursus med Yvonne på skolen
SSF-distrikt Satrup/Havetoft: Debataften om ”Mindretal mellem generationer” i Hostrup Mø-
delokale kl. 18.30

25.
SdU: Badcamp for U16-U19 i Husum 25.-26.4.
Dansk Seniordans Region Sønderjylland: Forårsstævne på Harreslev Danske Skole kl. 10-15.30
SSW: Kursus om ”Kommunalpolitik og medier” i Aktivitetshuset, Flensborg kl. 10-13
Det Lille Teater Flensborg: B79.2 opfører ”Bag hegnet” i Hjemmet, Mariegade 20, kl. 19.30
De danske foreninger og institutioner på Sild: Teatergruppen ”Skaberværket” opfører ”Det nor-
male liv” på Hans Meng-Skolen, Vesterland kl. 19
SSF-distrikt Rendsborg-Bydelstorp: Udflugt til Randers Regnskov fra Ejderhuset kl. 8
SSF-distrikt Egernførde: ”Schnupperangeln” 
SSF-distrikt Holtenå: Vandretur i Bordesholm med Werner Bittner, fra forsamlingshuset kl. 12

26.
DR P1: Gudstjenesten fra Sct. Hans kirke i Flensborg transmitteres kl. 9.55
Det Lille Teater Flensborg: B79.2 opfører ”Bag hegnet” i Hjemmet, Mariegade 20, kl. 19.30
SSF-distrikt Egernførde: Blå tirsdag for konfirmander i Medborgerhuset kl. 8

27.
SSF og SdU: Jazz på Flensborghus – koncert med Jens Jefsen Trio feat. Allan Mortensen kl. 20
Flensborg SSF-distrikt Nord: Diabetikerklub i Menighedshuset kl. 14
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark: Hyggeaften på skolen kl. 19.30
SSW-distrikt Sønderbrarup: Åbent bestyrelsesmøde på skolen kl. 19
Slesvig Folkekor: Korprøve i Ansgar Slesvig kl. 19.45-21.30

28.
Borgerforeningen Flensborg: Alsang i Restaurant Borgerforeningen kl. 18.30
Lyksborg menighed: Sogneaften i præstegården kl. 19.30-21
SSF-distrikt Tarp: Klubaften ”Bag din egen nutellastjerne” for børn fra 5. klasse i og omkring 
SFO på skolen kl. 18-20
Skovlund ældreklub: Efter-fødselsdags-kaffe hos Kirsten la Cour kl. 15
Store Vi Kvindeforening: Hygge og snak i skolens forhal kl. 19.30
SSF Hatsted distrikt: Havearbejdsdag - alle er velkommen i forsamlingshuset kl. 14
SSF-distrikt Dannevirke: Besigtigelse af AWO kl. 19.30

29.
De danske foreninger i Store Vi: Besøg af bogbussen, og Kvindeforeningen serverer kaffe ved 
skolen kl. 15-15.45
Oksbøl Kvindeforening: Mødeaften i forsamlingshuset kl. 19
SSF Sydtønder amt: Amtsgeneralforsamling i foreningshuset i Nibøl kl. 19.45
Foreningen ”En hal for alle i Egernførde”: Stiftende generalforsamling i Medborgerhuset kl. 19
Slesvig Seniorklub: Spilleeftermiddag i Ansgarsalen kl. 14
SSF-distrikt Bøglund: Seniorklub i forsamlingshuset kl. 14.30

30.
Ansgar Menighed Flensborg: Aftensang med kort foredrag ved Ole Rinneberg om Bangladesh, 
i kirken kl. 17
Flensborg SSF-distrikt Nord: Hyggeeftermiddag med Renate i Spætteklubben kl. 14.30
SSW-landsforbundet og SSW Flensborg by: Debataften med bl.a. Anke Spoorendonk om ”Be-
treuungsrecht” i Tønnsenhuset kl. 19
SSF Store Solt distrikt: Hyggeeftermiddag med kaffe, kage og lidt snak samt besøg af bogbus-
sen, i forsamlingshuset kl. 15
Torsdagsklubben Mårkær: Møde hos Gertrud Jochimsen kl. 15
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
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SLeSVIgHUS-BIogrAFen

JAZZ PÅ FLenSBorgHUS goTTorP AmT

SenIordAnSere

SPorSkIFTe menIgHed

STIFTende generALForSAmLIng/ egernFØrde

[KONTAKT] ”Skubberne” Fred Witt, 
Jette Waldinger-Thiering, Mette Sune-
sen og Peter Olesen Müller har taget 
initiativet til en stiftende generalfor-
samling for foreningen ”En hal for alle 
i Egernførde” onsdag den 29. april kl. 

19 i Medborgerhuset i Egernførde.
Dagsordenen omfatter de i forenings-
livet almindelige formalier inkl. ved-
tagelse af vedtægter, valg af bestyrelse 
og kontingent.
Alle interesserede er velkomne.

En hal for alle

[KONTAKT] Lørdag den 25. april kl. 
10-15.30 bliver der forårsstævne for 
Dansk Seniordans i region Sønder-
jylland inkl. Sydslesvig i Harreslev 
Danske Skole, hvor ansvaret for tilret-

telæggelsen påhviler Signe Andersen, 
Hatsted. Stævnet bliver en slags Dan-
sens Dag, idet folkedanserne også 
har inviteret til festligt og fornøjeligt 
stævne i Flensborg.

Forårsstævne i Harreslev

[KONTAKT] Sporskifte danske Me-
nighed indkalder til gudstjeneste og 
generalforsamling søndag den 3. maj 
kl. 14 i Det Danske Hus i Flensborg-
Sporskifte.
Dagsordenen følger vedtægterne med 
beretning ved formand Kay von Eitzen 
og pastor Thomas Hougesen og valg af 
bisidder og suppleant til menighedsrå-
det samt behandling af indkomne for-
slag, indleveret hos formanden senest 

mandag den 27. april.
De mangler nye kræfter i menigheds-
rådet  - så sidder man med tankerne 
om at være med i arbejdet i Sporskif-
te, så mød op.
- Men selvfølgelig er alle velkomne, 
uden at skulle være bange for at kom-
me i rådet, siger pastoren.
Der indledes med en eftermidagsguds-
tjeneste kl. 14, og generalforsamlingen 
begynder kl. 15.

Nye kræfter velkomne

[KONTAKT] SSF Gottorp amt 
minder om amtsgeneralforsamlin-
gen tirsdag den 5. maj kl. 19 på 
Slesvighus.
Dagsordenen omfatter bl.a. be-
retninger ved amtsformand Franz 
Dittrich, medlem af SSFs Kultur-
udvalg Kirsten Vognsen Weiss og 
vedr. regnskabet af amtskonsulent 
Lars Thomsen, valg til amtssty-
relsen (formand og bisiddere), 
revisorer og delegerede samt 
repræsentanter i Sundhedsråd og 
Voksenundervisningsnævn.
Mødet er åbent, og der bedes 
om tilmelding til sekretariatet, tlf. 
04621 23888, senest 30. april.
Formand Franz Dittrich og amts-
styrelsesmedlemmerne Torben 
Skytte, Pia Wilm og Petra Katja 
Mohr tager imod genvalg, mens 
Udo Jessen ikke gør.

[KONTAKT] Mandag den 27. april kl. 
20 er der atter jazz på Flensborghus 
i Flensborg, denne gang med Jens 
Jefsen Trio feat. Allan Mortensen, en 
soulsanger i en jazztrio. 
Allan Mortensen har været aktiv san-
ger på den danske musik- og teater-
scene i over 35 år. 
Anders Rose er en alsidig pianist og 
har fingrene i mange forskellige gen-
rer. Han har et blødt punkt for jazz-
musikkens mulighed for improvisation 
og spontanitet. 
Janus Templeton er en ung, erfaren 
og knalddygtig jazztrommeslager. Han 
kender jazzens “kodesprog”, og han 

har et legende og lyttende trommespil 
fodret af stor spilleglæde. 
Jens Jefsen er én af dem, som hører til 
blandt eliten af danske jazzbassister 
og har gennem mange år vundet aner-
kendelse for sit lyriske og lydhøre spil.
Der er lagt op til en aften med et 
funky og soulfyldt repertoire.
Billetter fås i forsalg via ssf-billetten.de, 
+49 461 14408 125, på SSFs sekre-
tariater, i Aktivitetshuset i Flensborg, 
sh:z Ticketcenter Flensborg (Nikola-
istr.7) og ved indgangen.
Arrangør: Sydslesvigsk Forening og 
Sydslesvigs danske Ungdomsforenin-
ger. 

Jefsen Trio og Allan Mortensen
F.v.: Janus Templeton, Anders Rose, Allan Mortensen og Jens Jefsen. (Foto: Gorm 
Valentin)

Amtsgeneral-
forsamling 
5. maj

[KONTAKT] Onsdag den 16. april viste 
Slesvighus-biografen den meget om-
talte film om aktiv dødshjælp, „Stille 
Hjerte“ for de tilmeldte 43 publikum-
mer. 
Da det også var dagen, hvor Hendes 
Majestæt Dronning Margrethe II. 
fejrede sin 75 års  fødselsdag, stod 
der fyldte sektglas parat til de 43 til-
meldte personer til filmforevisningen. 
SSF-amtsformand Franz Dittrich bød 
velkommen, og amtskonsulent Lars 
Thomsen ledte forsamlingen igennem 
fødselsdagssangen og det nifoldige 
Hurra for Majestæten.
Derefter gik forsamlingen i gang med 
det efterhånden traditionelle, veldæk-
kede ostebord, som måske endda kan 
kaldes Slesvighus-Biografens kende-
tegn.
Efter ostebordet præsenterede Petra 
Mohr filmen ”Stille Hjerte”, loftslyset 
blev slukket og filmen startede.

Filmen, en meget stærk film, hvor 
instruktøren Bille August spiller på 
alle de tangenter, som menneskelige 
følelser kan varte op med. At han har 
kunnet gøre det med et så formidabelt 
skuespillerteam, har sikkert været en 
fordel.

En film, der rørte publikum langt ind i 
sjælen, hvor nogle af dem formentlig 
aldrig har været før.
Interesserede kan fx. finde udsagn på 
kino.dk.

Fotos og tekst:
SSF Gottorp Amt /t.

Fra forestillingen i Slesvig.

Sektservering p.g.a. dronningens 
fødselsdag.

Film og sekt
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[KONTAKT] Forfatteren Kristian Ditlev 
Jensen efterlyser hjælp og henvender 
sig derfor til de danske sydslesvigere 
om at være behjælpelige:
Kære sydslesvigere.
Jeg er forfatter og i gang med at skrive 
en bog om Sydslesvig for Gyldendal.
Den handler i bred forstand om om-
rådet, om menneskerne, som bor der, 
og om alle de ting, der knytter sig til 
Sydslesvig - historie, gastronomi, geo-
grafi, sprog og så videre.
Sydslesvig er en kampzone, og jeg 
ved, at mange er bekymrede for bøger 
om mindretallet - blandt andet på 
grund af kontroversielle bøger, der er 
udkommet tidligere.
Men denne bog er lavet over samme 
læst som min bog om Sønderjylland, 
og det vil sige, at den er ”venlig”. Jeg 
prøver at skildre egnen på godt og 
ondt og at vise, hvor smuk og indby-
dende og lærerig og interessant Syd-
slesvig egentlig er.
Men jeg har brug for jeres hjælp!
I bogen vil vi gerne bringe sydslesvi-
gernes egne bud på, hvad det vil sige 
at være ægte sydslesviger. Vi vil gerne 
bringe anekdoten om dengang din 
farmor afviste nazisterne på gårdsplad-
sen eller om dengang din mor og far 
mødte hinanden til folkedans.
Vi vil gerne bringe dine 10 linjer om 
dit helt eget bud på de bedste lokale 
skikke.
Vi vil gerne bringe en opskrift på en 

helt ægte ret eller kage fra Sydslesvig - 
sådan som I laver den i din familie.
Faktisk vil vi gerne bringe hvad som 
helst, der kan nuancere ”norddansker-
nes” billede af sydslesvigerne.
Hvad får dig til at føle dig allermest 

som en sydslesviger? Som en del af 
mindretallet? Som en tysker med 
danske rødder? Så fat pennen og send 
10-20-30 linjer - helst ikke mere end 
en halv A4-side - direkte til mig på 
mail@kristianditlev.com
Vi har plads til en del tekster - ud over 
bogens egen tekst - og de bedste af 
de indsendte tekster bringer vi derfor i 
bogen signeret med dit navn og din by 
nedenunder i bogen.
Hvis du hellere vil være anonym og 
skrive en krads bemærkning om en 
politiker eller sende et hemmeligt fan-
brev til en dygtig lokal kogekone, så 
kan du også gøre det.
Alt er velkomment.
PS! Hvis nogen har netværk af nogen 
art - i kirken, i foreninger, i klubber, 
på hjemmesider, på Facebook - så må 
I gerne kopiere denne tekst og hænge 
den op/ sende den rundt/ læse den 
højt for alle de sydslesvigere, I kender.
Jo flere, der deltager, jo bedre bliver 
bogen.

 

SSW-INFOVERANSTALTUNG

SSW FLENSBORG

SSW-KURSUS

SCT. HANS KIRKE

FLENSBORG NORD OG KOBBERMØLLE

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

SYDSLESVIGSK FORENING

METTE BOCK 5. MAJ

[KONTAKT] På søndag den 26. april 
kl. 9.55 transmitterer Danmarks Radio 
P1 gudstjenesten fra Sct. Hans danske 
kirke i Flensborg.
Normalt transmitterer dansk radio en 
gudstjeneste om året fra Sydslesvig, og 
i år er valget altså faldet på Sct. Hans.
Det er altid en udfordring at skulle 
holde gudstjeneste for hele Danmark, 

ikke mindst når man skal vise, at man 
ikke behøver kirkesanger eller kor. 
Derfor håber menighedsrådet på godt 
fremmøde, så der kan blive sunget 
kraftigt med på salmerne.
Man kan høre gudstjenesten bagefter 
som podcast fra Danmarks Radio.
Organist er Ture Pejtersen, og pastor 
Ea Dal har gudstjenesten.

Radiotransmission søndag

[KONTAKT] Tirsdag den 5. maj kl. 
19.30 kan man møde formanden 
for Grænseforeningen Mette Bock 
på Dansk Centralbibliotek i Flens-
borg.
Hun stiller blandt andet spørgsmå-
let: Har vi brug for grænser - og har 
jo nok selv nogle svar på rede hånd. 
Mette Bock er en flittig gæst syd for 
grænsen, selvom hun som både for-
mand for Grænseforeningen og fol-
ketingsmedlem for Liberal Alliance 
har nok at se til.

Hun spørger videre: Hvilken betyd-
ning har grænser for identitetsdan-
nelse? For forholdet mellem flertal 
og mindretal? For krig og fred?
Der bliver nok at høre og diskutere 
om.
Foredraget er arrangeret af Kirke-
højskolen, men der står en række 
andre arrangører bag: Biblioteket, 
SSF, Aktive kvinder og Den slesvig-
ske Kvindeforening.
Det koster 5 euro i entré at deltage.

Ea Dal

Har vi brug
for grænser?

[KONTAKT] Am Mittwoch, den 29. 
April um 19 Uhr im Tønnsenhuset, 
Apenrader Str. 49 in Flensburg, greift 
der SSW in einer öffentlichen Diskus-
sionsveranstaltung das Thema ”neues 
Betreuungsrecht” auf.
Der SSW Flensburg und der SSW-
Landesverband laden ein zu dieser 
Informations- und Diskussionsver-
anstaltung mit Justizministerin Anke 
Spoorendonk.
Das Betreuungsrecht (”værgemålslov-
givningen) sorgt dafür, dass für eine 
hilfsbedürftige Person ein Betreuer 

bestellt wird, der in einem vom Ge-
richt festzulegenden Umfang für diese 
handelt.
Das Betreuungsrecht will den betroffe-
nen Personen damit den notwendigen 
Schutz und die erforderliche Fürsorge 
gewährleisten, ihnen zugleich aber 
auch ein größtmögliches Maß an 
Selbstbestimmung erhalten.
Das persönliche Wohlergehen des 
hilfsbedürftigen Menschen soll im Vor-
dergrund stehen.
Eine Vorsorgevollmacht kann den 
Weg über das gerichtliche Verfahren 

erübrigen.
Seit dem letzten Jahr gibt es ein neues 
„Gesetz zur Stärkung der Funktionen 
der Betreuungsbehörde“. Die Grund-
lagen des Gesetzes, die Wege in der 
Praxis und die Voraussetzungen für 
eine selbstbestimmte Vorsorge sollen 
dargestellt werden.
Justizministerin Anke Spoorendonk 
möchte gemeinsam mit Elke Becker 
vom Betreuungsverein Flensburg über 
das Betreuungsrecht informieren, dis-
kutieren und Fragen beantworten.

Betreuung in der Diskussion

[KONTAKT] I dag, torsdag den 23. 
april kl. 19 holder SSW Flensborg by 
generalforsamling i Tivolisalen på Chri-
stian Paulsen-Skolen, Søndergravene/ 
Südergraben 36.
Her kan deltagerne møde SSW-svær-
vægterne overborgmester Simon Faber 

og landdagsmedlem Jette Waldinger-
Thiering, som fortæller om Flensborgs 
udfordringer hhv. landsregeringens 
skolepolitik.
Derudover beretter SSW-byformand 
Katrin Møller og gruppeformand Su-
sanne Schäfer-Quäck om aktuelle po-

litiske tiltag i byen.
Alle SSW-medlemmer er velkommen 
til mødet.
Der kan stilles spørgsmål til politiker-
ne, og der håbes på en god diskussion.

Bygeneralforsamling med sværvægtere

[KONTAKT] SSW indbyder til kursus 
om kommunalpolitik og medier lørdag 
den 25. april kl. 10-13 på Aktivitetshu-
set i Flensborg.
Journalisterne Karin Haug og Per Dit-

trich finder sammen med deltagerne 
ud af, hvordan man gør hhv. bør gøre 
for at få sit budskab ud gennem me-
dierne.
Er man interesseret i at være med, bør 

man omgående kontakte SSW-lands-
forbundets Gerhard Jessen på gerhard-
jessen@ssw.de hhv. 0461 14408 312 
for at høre, om der er plads til en 
deltager mere.

Kommunalpolitik og medier

[KONTAKT] Som forberedelse til 
dette års guldkonfirmation 2015 for 
årgangene 1965 og 1966 er der blevet 
afholdt et møde, hvor guldkonfirman-
der og præst fastlagde forløbet. Fe-
sten afholdes søndag den 23. august, 
begyndende med gudstjeneste kl. 10 
i Ansgar Kirke, Aabenraagade/ Apen-
rader Str. 25, Flensborg, hvorefter der 
er middag med sange og taler i menig-
hedshuset. Talen for årgang 1965 hol-
der Kirsten Rölke, f. Schröder, og for 
1966 Bärbel Michaelis, f. Schaupp. 
Præsterne i Flensborg Nord og Kob-
bermølle, Martin Nørgaard og Martin 
Kontni, havde 1965-1966 ialt 180 

konfirmander ved ni konfirmationer i 
kirkesalen på Junkerhulvej Fritidshjem 
og to konfirmationer i kirkesalen på 
Kobbermølle Skole.
Deraf mangler der adresse på ca. en 
tredjedel.
Præsteparret Anneliese og Martin 
Kontni er særligt inviterede, ligesom 
guldkonfirmandernes tidligere lærere, 
heriblandt Gisela og Bodo Daetz, 
Hanna L. Shinz, Grethe Schubert og 
Aase Pejtersen.
På hosstående billede fra det forbere-
dende møde ses f.v. bagest Karin Hin-
richsen, f. Hansen; Ingrid Neumann, 
f. Radau; Kirsten Rölke, f. Schröder; 

Margarete Nieseck, f. Ladendorf; Arno 
Geiselbrecht; Dorothea Panthen, f. 
Ruth; Hans Reiner Zemke; Bärbel 
Michaelis, f. Schaupp; Birgit Kanya, f. 
Schreiber, Allan Ehlert og Karin Egge-
brecht, f. Simon. Forrest: Gisela Feuer-
senger, f. Wendt; Marlis Wichmann, f. 
Wöhlk; Hannelore Koop, f. Johannsen 
og Rita Hansen, f. Hansen.
Læs mere på http://www.dks-
folkekirken.dk/pastorater/flensborg/
ansgar-flensborg-nord/guldkonfirma-
tion-2015/ 

pkm

Guldkonfirmation 2015 forberedes

Fra det forberedende møde 2015. (Foto: PKM)

Konfirmandholdet fra 6. marts 1966 med pastor Martin Nørgaard.

OPRÅB FRA KRISTIAN DITLEV JENSEN

Inputs efterlyses

Kristian Ditlev Jensen. (Foto: Søren 
Rønholt)
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KIRKESIDEN
Jacob Ørsted, Henriette Gosvig Knudsen & Ruben Fønsbo

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

Er kirkens salmetradition forældet?

Salmesang fra oldtiden til midt i april

”Da De HavDe sunget lovsangen, gik de ud 
til Oliebjerget”, skriver evangelisten Markus 
om den sidste aften, Jesus var sammen med 
sine disciple, nemlig skærtorsdag, da de fejre-
de det jødiske påskemåltid. Det, de sang, var 
muligvis Salme 118 fra Salmernes Bog i Det 
gamle Testamente, som i hvert fald i mange 
hundrede år har hørt til den fastlagte ramme 
om påskemåltidet og stadig gør det. 

Man ved, at salmerne i Salmernes Bog 
blev brugt ved gudstjenesterne i synagogerne 
allerede før Jesu tid, og da de første kristne 
begyndte at mødes til gudstjenester, blev mo-
dellen for dem det, de kendte, nemlig synago-
gegudstjenesterne, så også der blev salmerne 
brugt sammen med andre sange og hymner. 
Omkring 1100 ensrettes den katolske gudstje-
neste, så den overalt skulle holdes som i Rom og 

altid på latin. Menigheden var ved den i mange 
tilfælde henvist til at synge korte korsvar, men 
det betød ikke, at folk holdt op med at synge; 
der blev digtet mange kristelige sange og vi-
ser, som blev brugt uden for kirken i forskellige 
sammenhænge, fx ”Nu bede vi den Helligånd” 
(Den danske Salmebog nr. 289).

Da reformationen kom, var en af Martin 
Luthers vigtigste ideer at synge de nye tanker 
ind i folk. De forskellige faste led eller afsnit i 
den katolske messe skulle synges af menighe-
den, og de skulle  - i hvert fald i kirkerne på 
landet – synges på modersmålet. Luther selv 
gendigtede afsnit af messen på tysk og skrev 
derudover en række salmer, som stadig hører 
til de vigtigste i vores salmebog. Nogle af dem 
er gendigtninger af Bibelens salmer, som fx 
den berømteste af den alle ”vor Gud han er 
så fast en borg” (DDS nr. 336), der er Salme 46 
fra Salmernes Bog. Luther samarbejdede med 
flere dygtige musikere, og de så fordelen ved 
at knytte an til sange og melodier, folk kendte 
i forvejen. et eksempel er ”Lovet være du Je-
sus Krist” (DDS nr. 108), det er Luthers gen-
digtning af en kendt julevise, der blev sunget 
i kirken med sin egen melodi.  

Da reformationen kom til Danmark, blev 
Luthers og andre lutherske salmer oversat til 

Så syng da ..!
DeN DaNSKe SaLMeBOG er ikke First Mo-
ver når det gælder fornyelse. Faktisk er nogle 
af de ældste salmer i bogen fra før reforma-
tionen. Det gør ikke nødvendigvis salmerne 
uegnede til afsyngelse, men nogle gange er 
det svært at finde paralleller mellem salmens 
fortælling og ens eget liv.

en af dem der prøver at ændre det, er sog-
nepræst Morten Skovsted, som i 2011 stiftede 
Syng Nyt, et netværk der bl.a. arbejder for 
udbredelsen af nye salmer. Netværket består 
af organister, præster, kirkesangere, salme-
digtere, komponister, musikfolk og salme-
brugere fra hele landet, og Syng Nyt har for 
nylig udgivet et hæfte med  20 nyere salmer 
som dækker kirkeåret, årstiderne, de kirke-
lige handlinger og gudstjenesten.

Hæftet præsenterer salmerne tilgænge-
ligt og enkelt med noder og tekst, og alle sal-
merne kan høres på Syng Nyts hjemmeside 
www.syngnyt.dk. Fælles for salmerne er at 
der er meget smuk overensstemmelse mel-
lem tekst og melodi, og melodierne er sang-
bare i en grad som ikke er noget selvfølgeligt 
når det gælder nye og nyere salmer.

af hæftets indhold skal især fremhæves 
Simon Grotrians ’velsign mit barn, du kære 
Gud’. Teksten er mere ligefrem end mange af 
Grotrians øvrige salmer, melodien er smuk, 
og man kan fryde sig over de mange sprog-
lige billeder i versene.

Også Iben Krogsdals ’Når den jeg elsker 
er borte’, skal nævnes. Det er en salme om 
død og tab, men også om tro og håb, og den 
sætter ord på noget af det allersværeste; sor-
gen og tvivlen efter tabet af en elsket.

endelig skal nævnes ’velsignelsen’. Or-
dene er dem der lyder i kirken hver søndag, 
her sat til musik af Hans Christian Jochimsen. 
Melodien er lært med det samme og alligevel 
skåret så den holder til at blive sunget hundre-
der af gange. Den kan få kirketaget til at lette 
og giver velsignelsen et håndgribeligt udtryk 
fordi den pludselig er noget man kan mærke, 
nynne, tage med sig. Det er stor kunst.

Og det gælder faktisk alle salmerne i 
Syng Nyt-hæftet. Salmerne er ikke bare et 
bekendtskab værd; de fortjener et liv som en 
fast del af gudstjenesten, for de er med til at 
skabe en tiltrængt fornyelse af den danske 
salmetradition.

Ruben Fønsbo

FOR NOGLe åR siden havde vi i Hjortshøj 
sogn en række gudstjenester for unge under 
overskriften FRIRUM. Idéen var kommet fra 
yngre medlemmer af menigheden, der ofte 
kom i århusianske frikirker, hvor formen ’tal-
te mere til dem’. De nye gudstjenesters form 
skulle være lettere at gå til end højmessens; 
orglet blev erstattet af klaver og gudstjene-
sterne blev til efter overordnede temaer, og 
var således ikke dikteret af de faste tekstræk-
ker. vi havde altid en god, gammel kernesal-
me med i begyndelsen af gudstjenesten men 
derudover var det nyere salmer og sange, der 
blev sunget i FRIRUM.

Da vi havde den første gudstjeneste, mød-
te Tv2 Østjylland op og stak en mikrofon i 
hovedet på undertegnede og spurgte: ”Hvad 
er der nu galt med de gamle salmer”? Spørgs-
målet var meget forståeligt, for en almindelig 
højmesse indeholder 5-6 meget gamle salmer, 
og kun sjældent nogle fra nyere tid. Jeg svare-
de, at der ingenting er galt med de gamle sal-
mer, men at de nærmest har monopol på vores 
gudstjenester, og at det således virker meget 
rimeligt at imødekomme de unge med salmer 
fra deres egen samtid, blot en gang imellem. 

Sådan kan man vælge at opdele salme-
valget, så man synger gamle salmer til høj-
messen, mens man kan vælger nye salmer 
til andre lejligheder, til f.eks. børne- og ung-
domsgudstjenester. Men endnu mere berigen-
de er det at synge både gammelt og nyt ved 
den samme gudstjeneste, så det ikke bliver et 
enten-eller men et både-og. For det nye og det 
gamle beriger gensidigt hinanden, ikke kun 
ved højmessen men også ved børnegudstje-
nesten. Det bliver let for ensidigt, hvis vi kun 
synger det gamle eller kun synger det nye. 

I Folkekirken har vi en fantastisk salme-
tradition og en lige så flot, gammel salme-
skat. Den skal vi sætte pris på, og den skal vi 
bruge af, men vi bør ikke begrænse os til kun 
at bruge af de gamle skatte. vi er en luthersk 
kirke, og det betyder, at der til stadighed skal 

skrives nye salmer. Luther skrev ved nytårstid 
1523/24 til sin gode ven, præsten Georg Spala-
tin og bad ham om hjælp til at skrive salmer 
på tysk til menighederne. Luther skriver: ’med 
henblik på folkets forståelse, skal der synges 
ord, der er så enkle og almindelige som mu-
ligt..’

Denne forpligtelse, som ikke bare er lu-
thersk men efter min bedste overbevisning 
også Grundtvigsk, betyder, at vi ikke bare 
skal synge gammelt, men også skal synge nyt.

en gudstjeneste bliver i øvrigt også langt 
mere spændende (i ordets egentlige betyd-
ning), hvis de gamle salmedigtere kan tale 
med og imod de nye. Jeg synes det er en sta-
dig udfordring i arbejdet med højmessen at 
sammensætte et salmevalg, der giver os del i 
det poetisk og teologisk bedste fra både fortid 
og nutid. Ud fra et salmemæssigt synspunkt 
kan en gudstjeneste, hvor vi synger salmer af 

både Luther, Kingo, Brorson, Grundtvig, Ja-
kob Knudsen, Lisbeth Smedegaard andersen 
og Simon Grotrian løfte gudstjenesten til nye, 
poetiske højder. 

Man kunne indvende, at man i en sådan 
gudstjeneste vil blive mødt med vidt forskel-
ligartede former for poesi og teologiske forstå-
elser, men det er jo netop derved, at nye har-
monier eller disharmoniske akkorder opstår: 
Som i et smukt korværk, hvor ingen stemmer 
er ens, men hvor de tilsammen skaber noget 
nyt, der er mere end de enkelte stemmer til-
sammen. 

Lad os prise og bruge dette mangfoldige 
og forskelligartede kor af salmestemmer, og 
lad os fortsat arbejde med at finde nye ord og 
stemmer. Det er ikke nogen nem opgave. Til 
gengæld er den vigtig.

Morten Skovsted, sognepræst i Hjortshøj

FRIRUM var bl.a. forkyndelse i øjenhøjde og nye og gamle salmer i skøn harmoni

Et mangfoldigt kor

’Lad mig høre din stemme ...’ (Højsangen 2,14)

Nodeark med salmetekst fra det 11. århundrede

dansk. 1569 udkom den første officielle salme-
bog i Danmark, udgivet af Hans Thomissøn. 
Den hed ligeså den nuværende Den danske 
Psalmebog. Siden Thomissøns salmebog har 
de salmebøger, der bruges i kirkerne, skullet 
være autoriseret af regenten. ensretningen 
gik så vidt, at der i de tre salmebøger mellem 
1699 og 1798 var fastlagt, hvilke salmer, der 
skulle synges på en bestemt søndag. Naturlig-
vis er der gennem årene skrevet og udgivet en 
mængde salmer ved siden af salmebøgerne. 

Flere salmedigtere har brugt samme prin-
cip som reformatoren: de skrev salmer til me-
lodier, der var kendt og elsket i forvejen, det 
gælder både Thomas Kingo og H.a. Brorson, 
baroktidens og pietismens to store digtere, 
mens den tredje af de store, N.F.S. Grundtvig, 
ikke havde megen forstand på musik. Hans 
enorme salmeproduktion gav til gengæld in-
spiration til en række komponister. I de første 
mange år af det 20.århundrede blev der ikke 
digtet mange salmer, K.L. aastrup er det ene-
ste navn, der er blevet stående, men i de sidste 
20-30 år er der igen kommet grøde i salme-
digtningen. Den danske Salmebog 2002 optog 
meget forsigtigt nogle få, men der er mange 
salmer derude, der venter på at blive sunget.

Ea Dal
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PILOTPROJEKT FAMILIEHØJSKOLE FLENSBORG FDF

GEMEINSAME MINISTERERKLÄRUNG

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

[KONTAKT] Ministerpräsident 
Torsten Albig und der dänische 
Steuerminister Benny Engelbrecht 
unterzeichnen im Beisein von 
Europaministerin Anke Spoo-
rendonk am morgigen Freitag 
in Flensburg die ”Gemeinsame 
Ministererklärung zu Wachstum 
und Wirtschaftsentwicklung im 
deutsch-dänischen Grenzland”. 
Sie ist die erste Vereinbarung zwi-
schen den Regierungen Schles-

wig-Holsteins und Dänemarks.
Nach Eingangsstatements und 
Unterzeichnung der Erklärung 
in der Phänomenta erfolgt ein 
Besuch bei der Flensburger Fahr-
zeugbau mit Gesprächen mit der 
Geschäftsleitung und einem däni-
schen Auszubildenden.
Die grenzüberschreitende Berufs-
ausbildung ist Teil der deutsch-
dänischen Zusammenarbeit.

Wachstum und
Wirtschaftsentwicklung
im deutsch-dänischen
Grenzland

[KONTAKT] Flensborg FDF starter op 
igen efter påskeferien mandag den 27. 
april.
Børn i børnehavernes førskolegruppe 
må gerne være med.
FDF-møderne finder sted mandagene 
27. april, 4., 11., og 18. maj, 8., 15., 
og 29. juni og en sommerafslutning 6. 
juli - alle kl. 16-18. Der er ingen opsyn 
med FDFerne før og efter møderne.
For FDFere i Flensborg kører FDF-
bussen fra Cornelius Hansen-Skolen 
kl. 15.30. Returankomst på Cornelius 
Hansen-Skolen kl. 18.15-18.25. Mø-
destedet er - som det plejer at være - 
Uglereden, Tarpholz 1, 24963 Tarp.
Foruden FDF-møderne om mandagen 
er der de danske årsmøder, hvor FD-
Ferne om søndagen går med i optoget 
fra Nørretorv kl. 13.30 i uniform.

Den 9. maj er der FDF-stævne i Grå-
sten, hvor alle FDFere fra Sydslesvig og 
Sønderjylland deltager.
30.-31. maj er der en cykelhike til 
Bredebro for pilte, væbnere, senior-
væbnere, seniorer og FDFere.
Mandag den 6. juli er der fælles som-
merafslutning for alle FDFere og deres 
forældre.
Søndag den 6. september er der ar-
bejdsdag i Uglereden, inden det første 
FDF-møde efter sommerferien man-
dag den 7. september.
Yderligere informationer fås via www.
facebook.com/FDFFlensborg eller 
kredslederne Marie og Sten Andersen 
på 0461 770 3047 eller sten_ander-
sen@skoleforeningen.de

sta

Aktiv igen efter ferien
Friske FDFere i skoven. (Fotos: privat).

Elev-oplæring i Flensborg FDF-orkester - nu også et tilbud om mandagen kl. 18.00-
18.30.

[KONTAKT] Pilotprojektet Familiehøj-
skole på Højskolen Østersøen, som 
Sydslesvigsk Forening havde inviteret 
til i samarbejde med Dansk Skolefor-
ening og dens Voksenundervisning 
blev med succes søsat i weekenden på 
Højskolen Østersøen i Aabenraa.
Initiativet udgik fra Charlotte Bassler, 
næstformand i Voksenundervisningen.
De 44 deltagere udtrykte stor glæde 
over, at der var blevet taget initiativ 
til et kursus, hvor familierne sammen 
kan anvende og øge deres danskkund-
skaber.
Der var til dels sprogundervisning kun 
for de voksne og til dels workshops, 

hvor børn og voksne spillede spil, 
dækkede bord, klippede gækkebreve 
og sang.
I det fine vejr blev også stranden et til-
løbsstykke for børnene.
Om aftenen blev der spillet banko og 
danset folkedans.
Samvær på dansk var i fokus hele ti-
den.
Afgørende for, at weekenden blev så 
vellykket, var de mange hjælpere, der 
gennem dagene stod til rådighed til 
samtaler og aktiviteter.
Til søndagens afslutning optrådte 
kursister og børn, bl.a. opførte fortsæt-
terne Prinsessen på ærten.

Afsluttende takkede alle familier for 
weekenden på det fineste dansk og 
var i samlet flok enige om, at det ville 
være dejligt med flere weekender af 
den slags.
Mange tak fra Sydslesvigsk Forening til 
deltageren for den store opbakning og 
den positive stemning og mange tak til 
de frivillige og underviserne for deres 
indsats.
18.-19. juli gennemføres et nyt kursus 
af samme slags på Jaruplund Højskole. 
Det er optaget allerede.
Flere kurser planlægges.

 

Bingo, en alvorlig sag - og så dansk, så dansk.

Fortsættere opførte Prinsessen på ærten til stor moro for dem og publikum. (Fotos: Marike Hoop)

Store og små kursister danser folkedans med nogle af hjælperne.

Fokus på samvær på dansk
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