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Ugens overskrifter

Farvel
[KONTAKT] SdUs forretningsfører gennem 23 år,
Horst Schneider, sagde farvel.

Læs mere på KONTAKT side 2

Til Sverige

[KONTAKT] En busfuld FDFere er draget til Sverige
på ødemark-tur.
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side 3x
Læs

For børn

[KIRKESIDE] To dages bibeldage for børn fik et fint
forløb.

Læs mere på KONTAKT side 4

Sommer

[KONTAKT] Roser og godt humør - og barnedåb i
Slesvig.

Læs mere på KONTAKT side 5

EN APPEL

Årsmøde-motto 2016 efterlyses
[KONTAKT] På SSF-årsmødeudvalgets
åbne evalueringsmøde i Slesvig sidst
efterlystes et rammende årsmødemotto for 2016.
Alle er velkommen til at indsende
forslag f. eks. via http://syfo.de/skrivtil-ssf .
KONTAKT ELEVRÅDET m.fl.
På mødet blev det foreslået - og det
praktiseres allerede en del steder, at
det lokale, årsmøde-arrangerende
distrikt kontakter skolen i det pågæl-

dene område - både skolen, lærerne
og elevrådet - og fortæller om det
forestående årsmøde samt motiverer
dem til at medvirke eller i det mindste
deltage.
15. SEPTEMBER FALDER HAMMEREN
Gitte Hougaard-Werner, formand for
SSFs årsmødeudvalg, gør distrikterne
opmærksom på, at alle årsmøde-regninger skal være afleveret på (general)
sekretariatet senest den 15. september. Afleverer man efter den dato, får

man ikke regningen betalt af udvalget.
Ansøgninger med tilbagevirkende kraft
accepteres ikke af udvalget.
SÆRLIGE SANGØNSKER
Udvalgets formand beder også distrikterne om, at - hvis de har ønske
om, at FDF-orkestret spiller en særlig
sang - afleverer ønsket på (general)sekretariatet nogle uger inden årsmødet,
idet der så er tid til orkesterlederen at
skrive de nødvendige arrangementer
til orkestret.

IKKE KUN FOR BØRN

Animationsfilm om os
[KONTAKT] I forbindelse med Danmarks Radios udstilling »Nøj, det’ for
børn« blev der tilbudt en række workshops for elever på alle klassetrin.
Se resultaterne på http://www.cfusydslesvig.de/workshopfilm .

jamin Agersted og illustrator Patrick
Steptoe.
Børne-TV for og med børn i grundskolen er produceret af 3. og 4. klasse
på Bøl-Strukstrup Danske Skole og Ve-

stermølle Danske Skoles 4. klasse.
Undervisere var Bjarne Truelsen (Offener Kanal Flensburg) og Martin Spenner (Lommefilm Århus).

Animationsfilm for børn i grundskolen er produceret af Duborg Skolens
11. årgangs æstetiske profil samt billedkunstlærere fra Duborg-Skolens
gymnasieafdeling.
Undervisere var Bjarne Truelsen (Offener Kanal Flensburg), Martin Spenner
(Lommefilm Århus), animator Ben-

HUSUM & EJDERSTED SSF

LEDER

Isteddagen for 165. gang
[KONTAKT]
Lørdag den
25. juli markeres 165
års dagen
for slaget
Sydslesvigsk Forening
ved Isted i
1850.
Markeringen i Flensborg på den
gamle kirkegård ved gravhøjen
kl. 8.30 er et rent dansk mindesamvær, hvor Flensborg Avis´
chefredaktør traditionen tro er
hovedtaler.
Markeringen i Slesvig på den
gamle Michaelis kirkegård ved
Bismarcksgade kl. 11 er ligeledes
et rent dansk arrangement.
Begge samvær arrangeres af Forsvarets Krigergravstilsyn ved de
stedlige tilsynsførende med de
danske krigergrave, i Flensborg af
Gert Wiencke, i Slesvig af Jørgen
Jessen. Og begge steder er der
åbent for publikum.
Samværet kl. 15 ved Isted Museums mindesmærke var tidligere
rent tysk, men har igennem de
seneste godt 15 år også fået et
dansk islæt.
Her deltager bl.a. SSFs formand
Jon Hardon Hansen og SSFs
generalsekretær Jens A. Christiansen.
Isted-mødet arrangeres af den
tyske Idstedt-Stiftung, der også

lægger kranse på de danske og
tyske krigergrave i Skovby-Nykro
og Bøglund.
Alle steder er der åbent for publikum.
Efter mindestunden i Isted er
der foredrag - for tilmeldte - i
kroen ”Alte Schule” i Isted, hvor
historikeren Frank Lubowitz fra
det tyske mindretal i Sønderjylland - på tysk - kommer med
nogle ”bemærkninger omkring
national historieskrivning og dens
overvindelse”.
Mens mindehøjtidelighederne
den 25. juli for efterhånden ret
så mange år tilbage blev afviklet
historisk-tilbageskuende ud fra
ens nationale ståsted, er de i dag
begivenheder, hvor dansk-tysk
forståelse, forsoning over gravene, de nationale mindretal og
det europæiske fredsperspektiv
hyldes.
Men bag om de velmente, store
ord den dag bør også alle de, der
gav livet i en tid, hvor uforsonlighed var i højsædet, mindes med
respekt.
Både mindet og fremtidsperspektivet bør bakkes op af mange
flere på lørdag - men ikke kun på
lørdag.


SYDSLESVIGSK FORENING

Den mægtige hammer her kan ses på museet. (Foto: Kobbermølle Industrimuseum)

Sender ældre på museum
[KONTAKT] Tirsdag den 8. september
inviterer SSF Husum og Ejdersted amter sine seniorer på en sommerudflugt
til industrimuseet i Kobbermølle.
Der er busafgang fra Uffe-Skolen 9:50,
fra Großer Garten i Frederiksstad
10:10, fra Husumhus 10:30, fra slagteren i Hatsted 10:55 og fra banegården
i Bredsted 11:10.
Amterne har booket dansktalende
guide eller guider til rundvisning på
museet. Den varer cirka to en halv

time, inklusive spisepause, hvor deltagerne nyder madpakkerrne fra slagteren i Hatsted.
Industimuseet er indrettet i bygninger,
der tidligere husede bl.a. et hammerværk til fremstilling af kobber og
messingtøj.
Værket var i drift i mere end 350 år.
Da det var på sit højeste, beskæftigede
det ikke mindre end 350 arbejdere.
Museets udstilling viser blandt andet
nogle af de mægtige hamre, der blev

brugt til at forarbejde pladerne, såvel
som vandhjul og dampmaskiner. Det
viser også nogle af de produkter, der
blev fremstillet.
Efter museumsbesøget gør seniorerne
på hjemvejen holdt ved Christas Cafe
i Vanderup, hvor der serveres kaffe og
kage.
Tilmelding til sekretariterne i Husum
eller Tønning gerne nu men senest
den 25. august.
ph
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GOTTORP-SKOLEN

FARVEL EFTER 23 ÅR

Dänischkurse
[KONTAKT] Gottorp-Skolen
i Slesvig, tlf. 04621 995700,
tilbyder atter danskkurser Dänischkurse - og et enkelt
dansk mad-kursus:

15 aftener á 2 lektioner
mandage – start 7.9.
kl. 20.00 – 21.30
Pris: € 75 - lærer: Helga
Light Braun

Dansk om formiddagen/
vormittags
10 formiddage á 2 lektioner
10 Vormittage á 2 Stunden
mandage (montags) – start
31.8.
kl. 8.15 – 9.45: Dansk for
alle/ Dänisch für alle
Pris: € 50 - lærer: Maren
Gischler

Dansk om aftenen – begyndere/
Anfänger
15 aftener á 2 lektioner
15 Abende á 2 Stunden
onsdage (mittwochs) – start
9.9.
kl. 19.45 – 21.15
Pris: € 75 - lærer: Walter
Paulsen

10 formiddage á 2 lektioner
10 Vormittage á 2 Stunden
mandage (montags) – start
31.8.
kl. 10.00 – 11.30: Dansk for
alle/ Dänisch für alle
Pris: € 50 - lærer: Maren
Gischler

Dansk om aftenen – fortsættere 4
15 aftener á 2 lektioner
onsdage (mittwochs) – start
9.9.
kl. 18.00 – 19.30
Pris: € 75 - lærer: Walter
Paulsen

10 formiddage á 2 lektioner
10 Vormittage á 2 Stunden
onsdage (mittwochs) – start
2.9.
kl. 8.15 – 9.45: Dansk for
alle/ Dänisch für alle
Pris: € 50 - lærer: Maren
Gischler

15 formiddage á 2 lektioner
tirsdage – start 15.9.
kl. 9.00 – 10.30
Pris: € 75 – lærer Hanne Selmer Petersen

Dansk om aftenen – samtale
15 aftener á 2 lektioner
mandage – start 7.9.
kl. 18.15 – 19.45
Pris: € 75 - lærer: Helga
Light Braun

Madlavning for mænd
10 aftener á 3 lektioner
torsdage – start 5.11.
kl. 18.00 – 20.15
Pris: € 75 – lærer Morten
Meng

FORFATTERLÆSNING

Mød Hanne-Vibeke Holst
[KONTAKT] Forfatteren Hanne-Vibeke
Holst kommer til Rendsborg torsdag
den 30. juli for at møde publikum. Eva
Krautwig læser op fra romanen ”Das
Mädchen aus Stockholm”. Sigrid Engeler oversætter samtalen.
Forfatteraftenen starter kl. 19:30 og
foregår i Altes Rathaus, Møllegade/
Mühlenstrasse i Rendsborg.
Entreen er sat til 9 euro; i forsalg 6

euro i Coburgsche Buchhandlung i
Rendsborg og Nordkolleg Rendsborg
Arrangør er Nordkolleg Rendsburg.
Fredag, 31. juli kl. 19 er der litteraturfest i Literaturhaus i Kiel, Schwanenweg 13, med oplæsninger af Hanne-Vibeke Holst og Anna Grue samt
et foredrag af Katja Bethke-Prange om
Herman Bang.

Omkring 150 mennesker mødte op til Horst Schneiders afskedsreception.

SdU-forretningsfører Horst
Schneider gik på pension
[KONTAKT] Efter 23 år som Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers forretningsfører fratrådte Horst Schneider
16. juli officielt.
Ved en reception på Flensborghus,
hvor henved 150 mennesker mødte
op for at hylde den vordende pensionist, blev der holdt taler, sunget og
spist. Der var underholdning, solo- og
børnesang; og blandt deltagerne sås
fhv. formænd, forretningsførere, nuværende formænd og forvaltningschefer, repræsentanter for de SdU-tilsluttede foreninger, medarbejdere og forretningsforbindelser - repræsenterende
hele det spektrum, Horst Schneider
var involveret i.
Også Schneiders efterfølger, Anders
Kring deltog selvsagt.
SdUs formand Kirstin Asmussen gav
et vue over SdUs udvikling i de 23 år,
Horst Schneider var organisationens
administrationschef.
To afslappede SdU-forretningsførere:
Horst Schneider t.v. gik af,
Anders Kring tiltrådte.

SLESVIG & MESTERSKABER

Ugen
der kommer
25.
Tilsynsførende med danske krigergrave: 165. Isted-mindedag på Flensborg Gl.
Kirkegård kl. 8.30 - på Michaelis Gl. Kirkegård i Slesvig kl. 11

28.
Den slesvigske Kvindeforening: Sommerudflugt til Ditmarsken fra Harreslev
Danske Skole kl. 8

29.
SSF-distrikt Bøglund: Seniorklub i forsamlingshuset kl. 14.30
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe kl. 15.30 i forsamlingshuset kl. 15.30

30.
Litteratursommer/ Nordkolleg Rendsborg: Hanne Vibeke Holst læser fra sin roman ”Das Mädchen aus Stockholm” i Altes Rathaus kl. 19.30
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
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Udefodboldstævne for børn
[KONTAKT] Slesvig Idrætsforening
(SIF) og Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) står som arrangør for
de Jysk-Fynske Mesterskaber 2015 i
udefodbold for U9 -U15 hhv. U6 U10 i weekenden 15./16. august på
SIF-banen i Slesvig.
DGI har tildelt Slesvig IF og SdU værtsskabet for dette stævne.
Af erfaring ved arrangørerne, at sådanne stævner kræver en kæmpe indsats
af rigtig mange frivillige. Og det får de
stor tak for.
I indbydelsen til stævnet markedsfører
SdU byen og mindretallet:
Slesvig er en gammel dansk by, der
har 25.000 indbyggere. Egnen er
kendt for historiske steder som f.eks.
Valdemarsmuren, Hedeby og Danevirke. Byen er også kendt for museet
Gottorp Slot, domkirken og globehuset.
I Slesvig er der fire danske børnehaver,
to danske skoler samt det danske gym-

nasium A.P. Møller Skolen. Derudover
er der et dansk bibliotek, dansk sundhedstjeneste samt adskillige danske
foreninger.
Slesvig IF er en lokalforening under
Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger. SdU er paraplyorganisation for det
danske ungdoms- og idrætsarbejde i
Sydslesvig, hertil hører også 11 fritidshjem.
SdU er en selvstændig landsdelsforening i DGI med i alt 12.000 medlemmer.

Fra indbydelsen.

I Slesvig by er der udover Slesvig IF
også Slesvig Roklub som medlem af
SdU. Roklubben indviede et nyt klubhus i 2014. Også flere spejdergrupper
og et dansk fritidshjem sorterer under
SdU i fjordbyen.
Slesvig IF er en aktiv forening med 775
medlemmer. Foreningen har afdelinger i fodbold, håndbold, badminton,
gymnastik & fitness, petanque og
nordic walking. Medlemmerne i SIF
har for det meste deres rødder i det
danske mindretal, men der er også
medlemmer, der kommer fra den
tyske flertalsbefolkning, fordi deres
venner /partner er medlemmer i SIF,
eller bare fordi de gerne vil være med
i foreningen.
SdU ønsker alle deltagende børn, trænere, ledere, dommere, stævneansvarlige samt forældre og andre interesserede et rigtigt godt stævne med en
lang række spændende fodboldkampe, der spilles i den rette sportsånd.

Styrk vores mindretal - 

skaf et nyt SSF-medlem!
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FDF SYDSLESVIG

HUSUM AMT

Det obligatoriske gruppebillede, inden
turen gik mod Sverige. Humøret var
højt, selvom man havde været tidligt
oppe. (Foto: Johanna Andersen)

Udforsker de svenske søer
[KONTAKT] Skolebøgerne og skoletasken er stillet ind i et hjørne, for
skolernes sommerferie er begyndt. 23
FDFer fra både Bredsted og Flensborg
skiftede skoletaskerne ud med deres
uniformer og rygsække, fordi de tog på
kanotur til Sverige.
Lørdag morgen kl. 5.30 var parkeringspladsen foran Penny i Flensborgs
nordlige bydel pakket med en stor
rejsebus, biler, FDFere, forældre og
en masse bagage. Lige det sidste farvel til mor og far, et gruppebillede og
klokken 6 rullede bussen ud fra parkeringspladsen, mens forældre stod og
vinkede, og solen lige så stille stod op.
Bussen satte kurs mod nord, meget
mod nord, for turen gik mod Sverige.
Første stop blev Frederikshavn, hvor
de sejlede til Göteborg og derefter forsatte de 150 km mod nord, indtil de
nåede til Håverud, der ligger i Midtsverige. Her blev bussen skiftet ud med
en kano, og turen startede for alvor.
De næste fem dage blev der sejlet i
kano og overnattet på forskellige små
øer i den skønne natur.
”Vores bagage og de ting, vi skal have
med på turen, bliver fordelt i kanoerne, så vi i fællesskab transporter

tingene. Jeg er nu mest spændt på de
store vandfald og om det gode vejr
holder”, sagde Kim Paulsen, til dagligt
leder i FDF Flensborg, mens hun sagde
farvel til manden, der blev hjemme
sammen med det yngste barn.
”Vi har glædet os længe til denne tur.
Det er skønt, at vi i vores FDF-distrikt
kan tilbyde en fællestur. Vi vil gerne
tilbyde vores børn og unge oplevelser,
som de ikke kan få andre steder, og
med denne tur håber jeg at give dem
en oplevelse for livet. Fem dage i kano
uden mulighed for at bruge elektriske
ting, bad eller lignende. Det kræver
noget af de unge, men jeg er sikker på
at vores børn er rustet til turen”, siger
Suse Jacobsen, ligeledes leder i FDF
Flensborg.
De yngste FDFere, der deltager i turen, går i 4. klasse, mens de ældste går
i 12. årgang.
”Vi har formået at sammensætte et
tilbud til vores FDF-kredse, der rammer bredt. Vi er glade for, at også de
ældste af vores FDFere fortsat tager i
mod vores tilbud, selvom de kan deltage i så meget andet. Ligeledes er det
godt, at kredsene i Sydslesvig deltager
i fælles arrangemanger, selvom der

geografisk er langt mellem kredsene”,
siger distriksleder Sten Andersen.
Det er ikke første gang, at de to kredse
tager på kanotur sammen. De har
både været på tømmerflåde- og kanoture i Sverige samt på en fælles tur til
Alperne i Østrig.
”Vi har ikke noget imod at bruge vores
sommerferie på at tage med vores
FDFere på kanotur. Vores ønsker er,
at børnene får en oplevelse, de sent
glemmer og en god tur med distriktet,” siger Beate Martensen og Kirsten
Iwersen, ledere i FDF Bredsted.
Lørdag den 28. juli vender de seje FDFere tilbage.
Trætte er de nok, men en kæmpe oplevelse rigere.
På facebooksiden www.facebook.
com/fdfflensborg vil man kunne se billeder fra turen, hvis ellers teknologien
tillader det.
Resten af FDF Flensborg holder sommerferie og starter op igen mandag
den 7. september i Uglereden kl. 16.
Er man blevet interesseret i FDF hen
over sommeren, er man velkommen
til at møde op til vores opstartmøde og
se noget af det, FDF kan tilbyde.
JA

MØD DANSKE FORFATTERE

Litteratursommer 2015: Danmark
[KONTAKT] ”Litteratursommeren” i
Slesvig-Holsten fokuserer i år på aktuel
litteratur i Danmark.
Seks læserejser formidler et indtryk af
den danske litteraturs mangfoldighed.
Det danske konsulat i Kiel er vært for
åbningshøjtideligheden, og Hanne-Vibeke Holst præsenterer sin nye ”generationroman”, der tager sin begyndelse
i 40ernes dansk-tyske forhold og slutter i nutiden. (Se KONTAKTside 2)
I Kim Leines ”Profeterne i Evighedsfjorden” oplever læserne livet i Grønland i slutningen af 1700-tallet.
Nutiden for øjnene har kriminalforfat-

teren Anna Grue. Hendes bøger, med
detektiven Dan Sommerdahl som hovedperson, er spændende og giver et
indtryk af middelklasselivet i Danmark.
Claus Høxbroe og Peter Adolphsen
repræsenterer den yngre forfattergeneration. Beatpoeten Høxbroe
eksperimenterer med oplæsningsmetoder og performence. I fortællingen
”Machine” fungerer videnskabssproget
som poetisk kilde for forfatteren Peter
Adolphsen.
Derudover suppleres programmet
med recitationer og foredrag.
Hannelore Hoger, en af Tysklands

kendte skuespillere, læser en historie
af Karen Blixen og eventyr af H.C.
Andersen.
To bidrag beskæftiger sig med impressionisten Hermann Bang. Katja
Bethke-Prange fortæller, hvorfor Bangs
måde at skrive på blev inspirationskilde for Thomas Mann.
Stephan M. Schröder viser stumfilmen
”De fire Djævle” - efter Hermann
Bangs novelle ”Les quatre diables” og
fortæller om forholdet mellem litteratur og stumfilm.
Program og billetsalgssteder på www.
literaturhaus-sh.de .

Blekingegade, hvor dæklejligheden befandt sig. (Foto: Hansjorn)

Bo Weymann (foto: YouTube) blev idømt syv års fængsel blandt andet for meddelagtighed i planlægning af et postrøveri, der kostede en betjent livet. I november
besøger han vestkysten sammen med fhv. kriminalinspektør Jørn Moos (foto: privat), der fangede Blekingegadebanden.

Betjenten og banditten
besøger Husumhus
[KONTAKT] Torsdag den 5. november
kan SSF Husum Amt og Husum danske Bibliotek byde på en aften med to
af hovedpersonerne i en af Danmarks
mest spektakulære kriminalsager.
Den ene hedder Jørn Moos og er tidligere kriminalinspektør. Den anden, Bo
Weymann er tidligere forbryder.
Han blev i 1991 idømt syv års fængsel
for at have været med i den såkaldte
Blekingegadebande. Moos var manden, der ledede efterforskningen mod
gruppen.
I 1980erne rystedes Danmark af en
række voldsomme røverier mod posthuse, pengetransporter og mod Daels
Varehus i København.
Røverierne var alle top-professionelt
planlagt og udført. De gav store, meget
store udbytter.
Politiet undrede sig over, at røverne
nærmest forsvandt ud i den blå luft, og
at ingen i det kriminelle miljø vidste
noget som helst om noget som helst.

Fritidsrøvere i solidaritetens navn
Det viste sig, at der var tale om syv
mænd med helt almindeligt, hæderligt
arbejde og med hus og kone og børn,
der var fritids-røvere.
Og det viste sig, at de sendte pengene
fra røverierne videre til PFLP, Folkefronten til Palæstinas Befrielse.
De blev afsløret, da en af dem kørte
galt, mens han var ved at rydde op i
deres dæklejlighed i Blekingegade på
Amager.
Senere viste det sig, at Politiets Efterretningstjeneste faktisk havde holdt øje
med dem i nogen tid, men ikke havde
fortalt det almindelige politi noget om
det.
Jørn Moos har skrevet to bøger om forløbet, og Bo Weymann har siden stået
frem i et tv-program og fortalt om sin
medvirken og om, hvad der fik ham til
at træde ud af gruppen.
I dag tager de sammen ud og fortæller.
Mød dem på Husumhus 5. november
klokken 19:30.
ph

JON HARDON HANSEN OM FOLKEMØDET

Kirkelige, folkelige og mindretalspolitiske emner fint i spænd
[KONTAKT] SSFs formand Jon Hardon
Hansen gav opgå Folkemødet nogle
ord med på vejen, da han aflagde
beretning for SSFs Hovedstyrelse forleden:
”Inden selve folkemødet var der en
del oprør og usikkerhed om, hvorvidt
det nu var sikkert at tage til Bornholm
medio juni for at deltage i politikfestivalen.
For ikke færre end fire højrepopulistiske politikere fra Grækenland,
Italien, Frankrig og Holland var blevet
inviteret til at komme og tale, hvilket
medførte kravet om øgede sikkerhedsforanstaltninger.
På intet tidspunkt følte deltagerne i
folkemødet sig utrygge. Der var heller
ikke tale om et enormt stort politiopbud, men et beskedent kontingent af
venlige betjente med nogle bombehunde i snor.
Der var heller ikke tale om voldelige
moddemonstrationer mod de inviterede udenlandske politikere, hvoraf to
slet ikke dukkede op.
Så man må tale om, at bekymringen
op til mødet mest af alt lignede en
storm i et glas vand.

Igen i år blev rekorden, hvad angår antallet af deltagere, slået, selvom mange
politikere havde meldt afbud grundet
valget.
Omkring 100.000 mennesker var dukket op til 2.700 events, deriblandt 16
elevambassadører fra Sydslesvig, hvis
forældre havde påtaget sig ansvaret for
deres ve og vel.
Som man har kunnet læse og høre
om, blev Bornholms Regionskommune
kritiseret for at markedsføre folkemødet lige lovligt meget.
At det mistede sin folkelige karakter
og muligheden for, at vælgerne kunne
møde de valgte politikere på øjenhøjde, fordi almindelige folk og deres
foreninger efterhånden har svært ved
at finansiere stadepladsen, leje af hotelværelser eller sommerhus.
At lobbyister, virksomheder, erhvervsorganisationerne, politiske partier
kan styre tildelingen af de attraktive
stadepladser, fordi man modsat foreningsdanmarks organisationer har de
finansielle midler til det.
Af økonomiske grunde er SSF og
Grænseforeningen gået sammen med
Grundtvigs Forum, det tidligere Kirke-

ligt Samfund, om at dele leje og telt til
gennemførelse af vore debatmøder.
Det var uden tvivl en succes både
indholdsmæssigt, og hvad angik besøgstallet.
De kirkelige, folkelige og mindretalspolitiske emner gik fint i spænd med
hinanden og trak en hel del mennesker.
Det store tilløbsstykke var Naser
Khader i samtale med vores tidligere
biskop Niels Henrik Arendt, som er
formand for Grundtvigs Forum.
Men også det kirkepolitiske topmøde
med politikerne Christian Langballe,
Margrete Auken og Mette Bock med
Kristeligt Dagblads chefredaktør Erik
Bjerager som ordstyrer kunne fylde
teltet.
På eet af SSF arrangeret debatmøde
om de glemte danskere, udtalte
direktøren for kommunikationsbureauet Lead Agency, Kresten Schulz
Jørgensen, at det var fem i tolv med
hensyn til oplysning om mindretallets
eksistens.
Han opfordrede mindretallet til at
samle og fokusere sin nordvendte
kommunikationsindsats ved i fælles-

skab at gøre den langt mere målrettet,
så den gode historie fra grænselandet
får det optimale set up for at kunne slå
effektivt igennem i den danske medieverden.
At bevillingerne til det danske arbejde
ligefrem skulle være truet grundet
den voksende uvidenhed, som Schulz
Jørgensen påstod, mener jeg er en
overdreven malen fanden på væggen,
for vi har fuld opbakning i Folketinget
den dag i dag.
Og i øvrigt er vi dog hist og her og alle
vegne. Vi optræder i mange forskellige
sammenhænge. Om det er på Christiansborg eller på Hernings turistmesse.
På skoler og institutioner med vore
elev- og kulturambassadører.
I Grænseforeningerne, i vore familiære
og venskabelige rammer på den anden
side grænsen. Såsom i dronningens
nytårshilsen. Med Flensborg Avis spredes historier i samarbejde med de tre
andre grænselandsaviser. I ny og næ er
vi på i både radioen og TV.
Når mindretalsrettigheder anfægtes
eller det grænseoverskridende samarbejde er på dagsordenen, opnår Sydslesvig opmærksomhed i de landsdæk-

kende medier.
Men gennemslagskraften, og der vil
jeg give Schulz Jørgensen ret i, er vel
det, der ligesom mangler. Vi drukner i
det store hav af informationer og bukker under i konkurrencen om at blive
set og få opmærksomhed.
Og netop derfor trænger vores oplysningsstrategi til en yderligere professionalisering. Vi må skoles endnu mere
i at sælge nyheder og historier fra
mindretallet. Og vi må blive bedre til
at engagere os i den politiske og kulturelle debat i Danmark.
Der er et stykke vej endnu, men kursen er sat, og det gælder om at lære
lektien og bare klø på. Og det er vi i
gang med.
En times morgensang i vores telt fra kl.
9 til 10 blev der hver dag budt på bl.a.
også på folkemødets sidste dag under
ledelse af Gitte og Kirsten.
Jeg tænker, at dette nye samarbejde
med Grundtvigs Forum er kommet for
at blive. Det forum, som jo ifølge dets
vedtægter i øvrigt altid har støttet både
det kirkelige og folkelige arbejde i Sydslesvig moralsk og finansielt.”
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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

Børnebibeldage idåbsforstå
Flensborg
Evangelisk-luthersk
else
Hvorfor døber man egentlig børn?

[KIRKESIDEN]
Et spændende
for- dage udforsker bibelfortællinger om
Dåben
hører hjemme
i sognekirken
Jesus og havet.
søg, vi
hvor
elever
fra 4. og 5. klasse
Når
går70ind
i kirkerummet,
ser vi døbefonfra fem
Flensborg
over den
to er placeden
som skoler
noget afi det
første, fordi
ret centralt. Dens placering hænger sammen
med, at dåben giver os indgang i Jesu Kristi
kirke, som er Guds rige. Kirken er et fællesskab
af mennesker, som tror på det, Bibelen siger om
Gud. De tror, at Gud har skabt verden, at han
blev menneske i Jesus for at frelse os fra vores
synder og give os evigt liv, og at han samler sin
kirke ved at lade evangeliet forkynde. Denne
flok samles til søndagsgudstjeneste i den lokale
sognekirke, som er Jesu Kristi kirke på dette
sted. Og derfor finder dåben sted i den lokale
sognekirke og ikke alle mulige andre steder,
som tidsånden måtte kræve.

SAMMEN
KAN VI
KLARE DET

Hver af de tre grupper skal lave en
tre meter stor fisk af sand. Til at begynde med går de i mindre grupper,
men opdager hurtigt, at de ikke vil
klare opgaven, hvis de ikke arbejder
sammen. Solen skinner, og sandet
tørrer, så fisken skrider. Der skal
arbejdes hurtigt, både med at flytte
sand og udsmykke fisken med kors
og de græske bogstaver.

man så bare kan synde løs. Den betyder, at når
du oprigtigt angrer dine synder over for Gud,
har du i dåben et sikkert tegn på, at alle dine
synder er tilgivet hos Gud. men angrer du ikke
dine synder, tilgives de ikke. og som reformatorerne lærte, må en kristen hver dag angre
sine synder og stole på dåbens nåde.
Dåben er genfødsel
Jesus kalder også dåben en genfødsel
(Joh.3). For i dåben genfødes vi ved vand og
Helligånd. Det betyder, at Guds Ånd forbinder
sig med vandet, når vi døbes. Det betyder igen,
at vandet er det ydre middel, som Helligånden
bruger i dåben. Så når et barn døbes i Faderens
og Sønnens og Helligåndens navn, så sker det
på den måde, at Helligånden bruger vandet
som det middel, hvorigennem han genføder os
i dåben og giver os Gud som vores himmelske
Fader. Når vi derfor døber et lille barn, så ved
vi, at her er Helligånden nærværende og genføder barnet. Den døbte hører nu ikke længere
til under syndens og Djævelens herredømme,
men er i Guds rige. og når dette sker, sker der
også en usynlig forvandling i barnets hjerte, så
det begynder at stole på Gud. Dette genfødte
menneske kalder Jesus ”ånd”, fordi det er født af
Helligånden. For så sikkert som vinden skaber
susen, ligeså sikkert skaber Helligånden genfødte mennesker, og det gør han i dåben.

Hvorfor dåb?
Både i Bibelen og hos Luther hører vi, at det
er troen på Gud, der frelser mennesket, og Jesus
frelser mange uden de bliver døbt. Han siger
bare:
”Dinfanger
tro har
dig!”ved
(Mark.10,46-52).
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Præst for Læk Danske Menighed
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Der sluttes af omkring Helligåndskirken.

EN STOR
TAK

Mange dåbstraditioner ændrer sig med tiden. Heldigvis.

STOLER
PÅ HINANDEN?
Dåb,
setVIfra
et verdsligt-traditionelt synspunkt

KIRKEN ER ET
GAMMELT HUS
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Vietnamesiske Tran Nu Ngoc Anh t.h., Nguyen Thi Ngoc Anh t.v. og SSFs generalsekretær Jens A. Christiansen på Flensborghus.

Vietnamesere
hørte om mindretal
Rosernes duft og skønhed er en del af sommerstemningen - trods omskifteligt vejr - på Margrethegården i Slesvig. (Fotos:
Bernd Bossemeier)

[KONTAKT] Tran Nu Ngoc Anh,
direktør for departementet for internationalt samarbejde i komiteen for
etniske mindretalsanliggender (CEMA)
i Vietnam, gæstede sammen med en
kollega SSFs generalsekretær Jens A.
Christiansen på Flensborghus den 16.

juli for at få belyst det danske mindretals aktuelle situation og problemer,
mindretallets relationer til Danmark,
til flertalsbefolkningen og mindretallet
hhv. mindretallenes rolle i et europæisk og internationalt perspektiv.

Sommeridyl og barnedåb

[KONTAKT] På Margrethegården i
Slesvig trodser de vejret. Beboerne
sørger for, at der altid er noget smukt
at se på. Altanerne er pyntet med
lange rækker af geranier. Beboerne
har sørget for blomsterbede og flotte
hængeampler i alle farver. I gården og
andre steder i området lyser de herligste rosenbuske. Og under den store
kastanie på parkeringspladsen har flittige naboer skabt et skønt havemiljø.
Flere fødselsdage blev fejret med hygge og behageligt samvær. Også pastor
Bo Nicolaisen kommer gerne og bidrager med sit smittende humør.
I søndags var Margrethegårdens nabo,
Ansgar Kirke festlig ramme for en barnedåb: Dileyla-Sophia blev døbt.
Johanna
Der gøres klar til dobbeldåb i Frederiksberg kirke: To søstre og deres
familier fejrede begivenheden. Pastor
Bo Nicolaisen døbte lille Verena t.h. og
Charlotte t.v.

MINDERHEITENBEAUFTRAGTE

Generalsekretær Jens A. Christiansen (t.h.) orienterer; kursusleder dr. Rainer Pelka
(stående i m.).

Gæster fra Kassel
[KONTAKT] Det danske mindretal er
en hyppig frekventeret størrelse, både
efter henvendelser nord- og sydfra.
Når Europaakademiet Sankelmark
arrangerer ugekurser - 11.-16. juli
eksempelvis ved dr. Rainer Pelka for
Europaunionen Kassel - står hele det
dansk-tyske grænseland på programmet, inkl. de nationale mindretal.

15. juli havde SSFs generalsekretær
Jens A. Christiansen fornøjelsen med
på Flensborghus at orientere kursisterne om det danske mindretal - rummende aktuelle og historiske fakta,
det grænseoverskridende samarbejde
og mindretallene i en europæisk kontekst.

EARFOOD

Festival am Knivsberg
5./6. September
V.l.n.r: Ilse Johanna Christiansen
(Vorsitzende, Frasche Rädj/ Friesenrat
Sektion Nord), Prof. Dr. Thomas Steensen (Direktor, Nordfriisk Instituut),
Wolf-Rüdiger Konitzki (Geschäftsführer, Nordfriesischer Verein), Renate
Schnack (Minderheitenbeauftragte,
Landesregierung Schleswig-Holstein),
Inken Völpel Krohn (Vorsitzende, Verein für das Nordfriesische Institut),
Bahne Bahnsen (Vorsitzender, Friisk
Foriining) sowie Manfred Nissen (Geschäftsführer, Friisk Foriining). (Foto:
Frasche Rädj)

Stellte Handlungsplan Sprachenpolitik vor
[KONTAKT] Wie im Koalitionsvertrag festgeschrieben, hat die Landesregierung einen Handlungsplan
zur Sprachenpolitik vorgelegt. Die
Minderheitenbeauftragte des Ministerpräsidenten, Renate Schnack hatte
bereits vor geraumer Zeit die friesische
Volksgruppe besucht, um diesen Plan
vorzustellen.
Im Dialog mit den Nordfriesen wurde
im Friisk Hüs in Bräist/ Bredstedt das
sogenannte »Anwachsen« der friesischen Sprache erörtert. Damit wird
angestrebt, dass die Sprachkompetenz

von der Kindertagesstätte über alle
Schultypen bis in die Universitäten
sich fortsetzen kann. Im Vorfeld fanden schon Gesprächsrunden in den
Sprachzentren Feer/ Föhr und Naibel/
Niebüll statt.
Schnack machte darauf aufmerksam,
dass es den Koalitionsparteien dabei
insbesondere um Nachhaltigkeit geht.
Konkret nannte sie eine Systematik, in
der Weiterentwicklung des friesischen
Unterrichts.
Die anwesenden Vertreter/Innen der
nordfriesischen Vereine begrüßten

den Plan als richtigen Schritt, machten
aber auch deutlich, dass die Situation
der Friesen im Vergleich zu den anderen Minderheiten im Grenzgebiet
mehr als bedrohlich ist. Große Teile
der Kernforderungen der friesischen
Vorgruppe sind im »Modell Nordfriesland« verankert und bereits 2004
formuliert worden.
Modell Nordfriesland: http://issuu.
com/friesenrat-sektion-nord/docs/modell_nf.pdf

[KONTAKT] Ein Festival mit einem
musikalischen Schwerpunkt auf Funk,
Soul und Electro: Earfood Festival am
Knivsberg nahe Aabenraa/ Apenrade
am 5./6. September. Schmackhaftes
”Essen für die Ohren”.
Das Ziel ist Unterhaltung, Musikförderung und grenzüberschreitendes Zusammentreffen zu kombinieren.
Die Musik wird im Laufe des abends
tanzbarer und aus einer Konzertatmosphäre entwickelt sich allmählich eine
Tanzatmosphäre.
Nach dem letzten Konzert kommt ein
DJ auf die Bühne und versorgt die
Earfoodler mit Electro Swing, um auch
noch die letzten Gäste zum Tanzen
anzuregen.
Die Festivalteilnehmer sollen sich in
einer familiären Umgebung wiederfinden, wofür sich der Knivsberg nahe
Apenrade perfekt eignet. Es gibt dort
große grüne Flächen mit vielen Hügeln und vielen Nischen zum Entspannen und Genießen der Musik.
Das Earfood Festival macht es sich
nicht nur zur Aufgabe den Kulturraum
im Funk-, Soul- und Electro zu erweitern und zu festigen, sondern auch die
Minderheitenkultur zu verbreiten und
weiter publik zu machen. Aus genau
diesem Grund versuchen wir so viele
verschiedene Menschen wie möglich
zusammen zu bringen.
Das Festival richtet sich an Musik-

liebhaber der Funk-, Soul- und Electromusik. Außerdem gehören jene
Künstler zu unserer Zielgruppe, die
diese Musikrichtungen spielen, gerne
miteinander spielen und voneinander
lernen wollen. Die Veranstalter - u.a.
Bund Deutscher Nordschleswiger und
Sydslesvigsk Forening - wollen nicht
ausschließlich die Jugend ansprechen,
legen jedoch bei der Bewerbung des
Earfood Festivals einen besonderen
Fokus auf diese.
Die Veranstalter wollen die deutsche
und dänische Minderheit zusammenführen, sprich die dänische und
deutsche Minderheit ansprechen und
durch dieses Projekt stärken.
Ebenfalls wollen sie Besucher ansprechen, die aus der deutschen oder dänischen Mehrheit kommen.
Ein Shuttle Flensburg-Knivsberg wird
eingerichtet.
Programm, Tickets und Shuttle: http://
www.earfood.dk/de/

