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Ung igen
[KONTAKT] Ophold på Bennetgaard gør folk men-
talt yngre. Og støtteforeningen fik også en gave. 
(Foto: privat)

Læs mere på KONTAKT side xLæs mere på KONTAKT side 3

Bykirken
[KONTAKT] Trioen Zenobia medvirker, når Flens-
borg Bykirke kalder. Men ikke nu søndag: Da er der 
Kirkedag i Slesvig.

Læs mere på KONTAKT side 4

Storstævne
[KONTAKT] Folkedansere fra Sydslesvig og Sønder-
jylland satte hinanden stævne i Flensborg. (Foto: 
Manfred Bauch)

Læs mere på KONTAKT side 5

Aktiv forening
[KONTAKT] Når Grænseforeningen med Mette 
Bock i spidsen mødes til sendemandsmøde, er der 
en del at berette om. (Foto: Lars Salomonsen)

En aktiv 
Grænseforening

[KONTAKT] Når Grænsefor-
eningen samles til det første 
sendemandsmøde med Mette 
Bock som formand i Vingsted på 
lørdag, kan sendemændene og 
gæsterne overbevise sig om, at 
der fortsat er godt med liv i den 
gamle forening - mere udførligt 
omtalt på KONTAKTside 5.
Mens medlemstallet i lokalfor-
eningerne og antallet af med-
lemsskoler er dalende, tager 
foreningen udfordringen op med 
at gøre sig bemærket som me-
ningsdanner i Danmark, hvor det 
- ligesom hos os - ikke altid står 
så vanvittig godt til med at få de 
yngre engageret i foreningslivet, 
og for at formidle sine budskaber 
om det danske mindretal og fler-
kulturel identitet ud til en mere 
eller som regel mindre interes-
seret offentlighed.
Grænseforeningen gør det ad 
meget forskellige kanaler, ikke 
altid lige vel modtaget af den 
gamle medlemsgarde og mindre-
tallet i Sydslesvig. Især inddra-
gelsen af 2. hhv. 3. generations 
indvandrere i ungdomsarbejdet 
sammen med unge fra det dan-
ske mindretal og det tyske min-
dretal mødes ind imellem med 

visse forbehold, fordi problema-
tikken omkring disse unge ikke 
ses helt sammenlignelig med 
vore unges udfordringer. Og alli-
gevel - der sættes fokus på sprog 
og identitet, hvilket er essentielt 
for et mindretal
Der er et intenst samarbejde 
med Grænseforeningen og alle 
dens lokalafdelinger, hvorend 
det kan lade sig gøre. Og i for-
bindelse med Folkemødet på 
Bornholm lykkes det atter i år at 
stable et fælles interessant pro-
gram på benene.
På informations- og kommunika-
tionsområdet er samarbejdet de 
senere år intensiveret, og vi ser 
frem til en yderligere professio-
nalisering af området.
Fra vores side ønskes Grænse-
foreningen et godt sendemands-
møde med mange meningstil-
kendegivelser og en livlig debat, 
som forhåbentlig giver delege-
rede som gæster nye inputs, som 
udmønter sig i et fortsat engage-
ment for vor fælles sag, bevarel-
sen og videreudvikling af dansk 
sprog og kultur i Sydslesvig - og i 
sidste ende også i Danmark.
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Sidste chance for bestilling
Årsmødeplakatens designer Lisa Christin Matthiesen med sin plakat og en årsmøde-T-shirt.

[KONTAKT] Bestillingsfristen for 
årsmøde-T-shirts udløber i morgen, 
fredag middag.
Interesserede kan bestille årsmøde-T-

shirts 2015 på SSFs sekretariater, hvor 
der også ligger prøve-eksemplarer 
fremme.
Alle T-shirts er af god kvalitet og koster 

7,50 hhv. 5 euro i voksen- hhv. børne-
størrelser.
Afhentning aftales med ens lokale SSF-
sekretariat.

I Flensborg
11. juni

Ikke kun Lotte fra DGIs Verdenshold gi-
ver den hele armen. (Foto: DGI)

[KONTAKT] DGI-Verdensholdet mel-
lemlander i Flensborg på vej hjem til 
Danmark med sin Orbita-tour 2015 
torsdag den 11. juni kl. 19.30 i Idræts-
hallen, Moltkestr. 20c, Flensborg.
Billetter sælges for 14 euro/ 7 euro for 
børn og studerende på Flensborghus.
Dørene åbner 60 minutter før. Showet 
varer 1 time og 50 minutter inkl. 20 
minutters pause.
(Læs mere på KONTAKTside 5)

Mødes i Frederiksstad
[KONTAKT] SSFs Hovedstyrelse er indkaldt til åbent møde (undtagen 
sidste dagsordenspunkt) tirsdag den 12. maj, kl. 19 på Hans Helgesen-
Skolen, Slesviggade/ Schleswiger Straße 23 i Frederiksstad.
Dagsorden:
1. Spørgetid for medlemmer af foreningen,
2. Mødet åbnes,
3. Valg af dirigent,
4. Protokollen fra den 17. marts 2015,
5. Fastlæggelse af den endelige dagsorden,
6. Formandens beretning,
7. Nyt fra SSF’s udvalg,
8. Kulturudvalgets beretning v/ Bjørn Egeskjold - drøftelse og godkendelse,
9. Humanitært Udvalgs beretning v/ Leif Volck Madsen,
10. Eventuelt,
11. Lukket møde.

Næste 
uges
KONTAKT
[KONTAKT] Næste uges KON-
TAKT udkommer allerede ons-
dag den 13. maj. Deadline for 
indleveret stof er derfor sat til 
mandag den 11. maj kl. 13.



8.
folkBaltica: Koncert med Eplemøya Songlag på Flensborg Bibliotek kl. 15
SdU: Håndboldskole for U10-U12 i Træningshallen, Slesvig 8.-10. maj
SdU: Familieweekend på Christianslyst 8.-10.5.
Harreslev Amatørscene: Premiere på ”En svigermor slår igen” på skolen kl. 20
Slesvig SSF-distrikt Frederiksberg: Aftentur til Flensburger Brauerei fra Manste-
instr. 9 kl. 17

9.
folkBaltica: Koncert med Johanna Juhole Reaktoi på Flensborg Bibliotek kl. 15
SdU: Bordtennisskole for 8-12 årige på Læk Danske Skole 9.-10. maj
SdU: Blackminton i Idrætshallen, Flensborg kl. 13.30
Harreslev Amatørscene: ”En svigermor slår igen” opføres på skolen kl. 19.30
Sild Seniorklub: Udflugt til Søby Brunkulsmuseum
SSF-distrikt St. Peter-Ording: Madlavningsaften i Klitskolen kl. 16
SSF-distrikt Satrup/Havetoft: Udflugt til Nolde-Museum fra Havetoft Freizeitan-
lage kl. 9.00 og Satrup Skole kl. 9.15

10.
Dansk Kirke i Sydslesvig: Kirkedag i Slesvig - festgudstjeneste i Gottorp Slotskirke 
kl. 10 og efterfølgende kirkedag på A.P. Møller Skolen
Ældreklubben Flensborg-Duborg: Udflugt med Mai-Britt Körner kl. 9
SSW-distrikt Medelby-Vesby: Politisk ”Frühschoppen” med Flemming Meyer i 
Christian Lassens Mindemuseum i Jardelund kl.11-14

11.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Diabetikerklub i Menighedshuset kl. 14
Flensborg SSF-distrikt Tarup: Håndarbejdsværksted i Taruphus kl. 19.30
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark: Hyggeaften på skolen kl. 19.30
Sønderbrarup Kvindeforening: Hyggeaften i kirkens mødelokale kl. 19.30

12.
Borgerforeningen: Jubilæumsudflugt til Moesgaard og Bazar Vest i Århus fra Lorn-
sendamm, Flensborg kl. 8.30
SSF: Hovedstyrelsesmøde på Hans Helgesen-Skolen, Frederiksstad kl. 19
Biffen: Filmen ”Min lejlighed i Paris” vises på Flensborghus kl. 19.30
SSW-distrikt Lyksborg: Stammtisch på Hotel am Wasserschloss kl. 19
SSF-distrikt Tarp: Klubaften ”Rundbold” for børn fra 5. klasse i og omkring SFO-
huset på skolen kl. 18-20
Valsbøl pastorat: Læsekredsen mødes hos Alwine og Aage Bracke
Store Vi Kvindeforening: Hygge og snak i skolens forhal kl. 19.30
De danske foreninger og institutioner i Ejdersted: Uffes Kaffebar på Uffe-Skolen 
kl. 15-17
Midtangel Seniorklub: Kaffebord og bingo i Hostrup mødelokale kl. 15

13.
FUEV: Kongres i Vesttrakien 13.-17.5.
SSFs Humanitære Udvalg: Foredrag med Stephen Egede Glahn om ”Hans Egede, 
Grønland og Danmark i 300 år” på Flensborghus kl. 14.30
Flensborg SSF-distrikt Nord: Kaffe i Ældreklubben Sortevej i Tønnsenhuset kl. 14
Flensborg SSF-distrikt Sct. Jørgen/Mørvig: Koncert med ”Phønix” i Menighedshu-
set, Adelbyer Kirchenweg 34 kl. 19.30
Flensborg SSF-distrikt Tarup: Bogbus og café ved Taruphus kl. 16
SSF-distrikt Isted/Jydbæk: Husflid i forsamlingshuset kl. 19
Slesvig Seniorklub: Spilleftermiddag i Ansgarsalen kl. 14

  Ugen 
der kommer
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Fortsat et tilløbsstykke
[KONTAKT] Med omkring 150 frem-
mødte blev åbningen af Center for 
Nordisk Kunst og Cricket, Mikkelbergs 
Færø-udstilling ”Færøerne 3x2” i Hat-
sted for nogle uger siden intet mindre 
end et tilløbsstykke; og det er udstil-
lingen fortsat.
Her kan kunstinteresserede nyde seks 
færøske kunstneres fornemme fælles-
udstilling, en kunstnerisk dialog mel-
lem to meget forskellige generationer.
Udstillingen tager nemlig udgangs-
punkt i de tre færøske kunstnere 
Bardur Jakupsson (1943), Trondur 
Patursson (1944) og Zacharias Heine-
sen (1936), der hver fik til opgave at 

vælge en ung kunstner, som de synes 
er interessant.
Det blev Samal Blak (1983) og Brand-
ur Patursson (1977) hhv. Heidrik a 
Heygum (1983).
Resultatet er en udstilling, der i denne 
enestående sammensætning nok aldrig 
vises igen, som også kunsthistoriker 
Inger Smærup Sørensen understregede 
ved åbningen.
Denne enestående udstilling, der er 
tilgængelig inklusive årsmødesøndag 
den 21. juni, er åbent ti-on 10-13, to-
sø 11-17 og efter aftale på tlf. 04846 
6604.

Udstillingsgæster på Mikkelberg.

En hilsen fra
Bennetgaard

Sydslesvigere på en flot tulipanmark. (Fotos: privat)

[KONTAKT] Endelig kom vi af sted på 
en tiltrængt ferie på hvile- og rekrea-
tionshjemmet Bennetgaard. Det nye 
personale modtog os som ventet med 
åbne arme.
Bennetgaard er ikke kun et sted, hvor 
man sidder og spiller kort eller strikker.
Vi nød omegnen og fandt en mark 
med millioner af tulipaner i fuld 
blomst. Bare så flot. Minderne kom 
frem hos Walter og Gudrun fra Vande-
rup. De har været gift i 62 år. Walter 
købte en buket tulipaner, gik på knæ 
foran Gudrun og overrakte blom-
sterne.
Ja, der sker meget på Bennetgaard.
 16 glade sydslesvigere

LEDIGE PLADSER
Der er for øvrigt ledige pladser på føl-
gende hold: 12.-22./5.,  26./5.-5./6., 
9.-19./6., 21.-31./7., 18.-28./8., 1.-
11./9. og 15.- 25./9.En glad Gudrun får blomster af sin knælende Walter.

Kuvert til støtteforeningen
[KONTAKT] Lørdag den 25. april tog 
en delegation fra SSF Gottorp Amt til 
Bennetgaard i anledning af åbent hus-
arrangementet dér og generalforsam-
lingen i støtteforeningen.
Gottorp Amt havde indsamlet en sum 
penge til Bennetgaard, og den konvo-
lut skulle afleveres.
Delegationen ankom så tidligt, at 
amtsstyrelsesmedlemmerne kunne 
nå at se Bennetgaard, inden det store 
rykind satte ind. Det muliggjorde foto-
grafering af faciliteterne, og de billeder 
kan ses på syfo.de -> Gottorp Amt -> 
Set og sket -> 20150425_Bennetga-
ard.
Da klokken blev to, var festsalen fyldt 
op med bestyrelserne og mange gæ-
ster. Bennetgaards bestyrelsesformand 
Birgitte Wind bød velkommen, støt-
teforeningens formand Hans Harald 
Sørensen fortsatte på støtteforeningens 
vegne og åbnede generalforsamlingen, 
hvor sundhedstjenestens forretnings-
fører Tom Petersen med akklamation 
blev valgt til dirigent og med kyndig 
hånd førte forsamlingen gennem gene-
ralforsamlingen.
Efter generalforsamlingen blev der 
serveret kaffe og lækker hjemmelavet 
kage - og den nye ”kokkepige” blev 

rost meget. SSF Gottorp Amts formand 
Franz Dittrich overrakte en kuvert 
med de indsamlede penge til forman-
den for støtteforeningen Hans Harald 
Sørensen, der takkede for den fine 
gave og bad hilse i Slesvig.
Efter kaffen var der en god halv times 

musikalsk oplevelse og fællessang, 
hvorefter Bennetsgaards leder Lola 
Larsen fortalte om institutionen.
En dejlig eftermiddag i skønne omgi-
velser.

Tekst & foto:
SSF Gottorp Amt /t.

Franz Dittrich overrækker kuverten til Hans Harald Sørensen.



SSF GOTTORP & RENDSBORG-EGERNFØRDE

FLENSBORG BYKIRKE

DANSK KIRKE I SYDSLESVIG I.

DUKKEKUNSTNEREN INGE HARCK
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[KONTAKT] Dansk Kirke i Sydslesvigs 
(DKS) kirkeråds-næstformand Peter 
Lynggaard Jacobsen fortsætter som 
DKS-repræsentant i bestyrelsen for 
Danske Sømands- og Udlandskirker 
(DSUK). Som medarbejdervalgt re-
præsentant har Finn Egeris Petersen 
taget over efter Preben K. Mogensen, 
oplyser DKS-formand, provst Viggo 
Jacobsen i den forud for Kirkedagen 
på søndag i Slesvig udsendte organisa-
tionsberetning.
Og han fortsætter - nu om (sam)arbej-
det med DSUK:
På DSUKs Lands- og Repræsentant-
skabsmøde i august 2014 blev det 
markeret, at organisationen havde 
rundet de første 10 år. På dette møde 
valgte de delegerede fhv. medlem af 
Europaparlamentet Anne E. Jensen til 
ny formand. 
Igen er det lykkedes at få valgt en 
person med stor politisk erfaring til 
denne vigtige post. Anne E. Jensen er 
uddannet økonom fra Københavns 
Universitet. Inden hun blev medlem af 
Europa-Parlamentet i 1999 var Anne 
E. Jensen direktør for Dansk Arbejds-
giverforening (DA) 1994-96, og chef-
redaktør for Berlingske Tidende 1996-
1998. Hun har siden 2010 ved siden 
af tilværelsen i Europa-Parlamentet 

også været medlem af byrådet i Ka-
lundborg. 
Et af de emneområder, som hun har 
været fokuseret på i arbejdet i parla-
mentet, er de europæiske mindretals 
forhold. 
Der skal herfra lyde et hjerteligt vel-
kommen til arbejdet. Anne E. Jensen 
har betonet sin interesse over for Syd-
slesvig ved straks at lade sig vælge til 
DSUKs DKS-udvalg. 

OPMÆRKSOMHED
Det er Kirkerådets indtryk, at der i 
DSUKs bestyrelse er øget opmærksom-
hed om dette, at det danske arbejde i 
Sydslesvig, herunder det kirkelige, ikke 
kan sammenlignes med alt det øvrige 
kirkelige og folkelige arbejde, DSUK 
støtter. Der er en god dialog både 
med bestyrelsen, med DKS-udvalget 
og mellem de administrative enheder 
i Kirkekontoret i Wrangelsgade og 
DSUKs hovedkontor i Smallegade i 
København.
Relationen og den konstruktive dialog 
er yderst vigtig, eftersom bevillingen 
fra Finansloven til den kirkelige virk-
somhed i Sydslesvig (for 2015: 14,5 
mill. kr.) udbetales til DSUK, som 
samtidigt er arbejdsgiver for de danske 
præster. Sådan har det været siden 

den første danske præst blev sendt til 
Sydslesvig af Dansk Kirke i Udlandet i 
1921. 

SPIDSEDE PENNEN
Kirkerådet valgte dog på et tidspunkt 
at spidse pennen for at forholde sig til 
et særligt folkekirkeligt emne, som in-
volverede DSUK og kunne komme til 
at berøre bevillingen til DKS. 
Her lidt til forhistorien: Læserne vil 
vide, at der nord for grænsen hen 
over ganske lang tid er blevet arbejdet 
for en ændring af Folkekirkens sty-
ringsstruktur. Der blev udarbejdet en 
betænkning, 1544, som blev sendt i 
høring. DSUK var høringspart. 
Kirkerådet har sendt en reaktion på 
DSUKs oplæg til høringssvar vedr. 
betænkningen til DSUK med kopi til 
generalkonsul Henrik Becker-Christen-
sen, til medlemmerne af Sydslesvigud-
valget og Folketingets Kirkeudvalg.
Kirkerådets holdning var og er ikke til 
at tage fejl af. Den var fremprovoke-
ret af en holdning hos nogle i DSUK, 
ifølge hvilken det ”forekommer hver-
ken naturligt eller begrundet, at bevil-
lingen til hhv. betjeningen af danskere 
i udlandet separeres fra bevillingen til 
Dansk Kirke i Sydslesvig”.

(Fortsættes på KONTAKTside 4)

Spidsede pennen

[KONTAKT] De fem danske kirker/ 
menigheder i Flensborg arbejder sam-
men. Under overskriften ”Flensborg 
Bykirke” gøres der her på KONTAKT 
opmærksom på den nærmeste tids 
fælles tiltag. Hvor alle kirkernes med-
lemmer naturligvis er lige velkomne:
10.5. 10.00 SLESVIG:
Kirkedagen 2015. Fyns biskop Tine 
Lindhardt prædiker ved gudstjenesten 
i Gottorp Slotskirke kl. 10. Efterføl-
gende kirkedag på A.P. Møller Skolen. 
Ingen tjeneste i de flensborgske kirker, 
undtagen i Helligåndskirken (Jacob 
Ørsted).

13.5. 19.30 SCT. JØRGEN:
Koncert med folkemusikgruppen Phø-
nix. I samarbejde med SSF.
25.5. 17.00 SCT. JØRGEN:
Fælles pinsesalmesangs-gudstjeneste i 
Flensborgs danske kirker.
31.5. 10:00 ANSGAR:
Juelsminde Kirkekor gæster Sydslesvig 
i weekenden og slutter opholdet med 
deltagelsen ved gudstjenesten. Efterføl-
gende kirkefrokost i menighedshuset 
med koret.
6.6. 16.00 ANSGAR:
Korkoncert. Musik af Carl Nielsen, tre 
dage før hans 150 års-dag. Billund Kir-

kes Børne- og Ungdomskor og trioen 
Zenobia. Dirigent: Christine Toft Kri-
stensen.
14.6. 10.00: ØKUMENE
Økumenisk bibelsøndag. Alle delta-
gende kirker i Flensborg inddrager 
Paulus` brev til Galaterne i gudstje-
nesterne (læsning, salmevalg og præ-
diken). I Sct. Hans gæsteprædikant 
Birgit Lunde, St. Petri. Prædikstolsbytte 
mellem Ansgar og baptistkirken (Mo-
gensen/ Peter) og den katolske kirke 
og den apostolske kirke (Kraft/Pahl).

pkm

Fælles tilbud for alle

[KONTAKT] To gange om året fejrer 
SSF Gottorp Amt sammen med Rends-
borg-Egernførde Amt de herligste 
ældreeftermiddage. Senest med  for-
årsoplevelsen i ”Försterhaus” i Okslev/ 
Owschlag.
Begge sale var optaget af mere eller 
mindre gensynsglæde mennesker. 
Mange kender  hinanden fx fra Ben-
netgaard, som atter ligner sig selv, fra 
aktive kvinder på Christianslyst eller 
fra andre lejligheder.

SSF Rendsborg-Egernførdes nye amts-
formand Anne Mette Jensen bød vel-
kommen og stod senere for uddelin-
gen af tombolaens smukke gevinster.
Også formanden for SSFs Humanitære 
Udvalg, Leif Volck Madsen bød vel-
kommen med smukke ord.
Herlig musik indbød til at synge og 
nynne med. Danske Lene Krämer 
(sang) og ledsageren Stephan Scheja 
(piano) præsenterede et alsidigt pro-
gram, som de ældre dog foretrak ikke 

at danse til men i allerøjeste grad nød 
med hjerte og sjæl.
Vejret var pragtfuldt, kaffen og kagen 
lækker, huset smukt og søen i den 
grad dejlig.
Sådanne sammenkomster styrker fæl-
lesskabet indenfor SSF.
Og at råbe et ”på gensyn” fra  bus til 
bus understrege jo glæden ved at mø-
des så tit, det bare kan lade sig gøre.

Johanna

Herlig ældreeftermiddag

SSF-amtsformændene Anne 
Mette Jensen t.v. og Franz Dit-
trich t.h. sammen med sanger-
inden Lene Krämer og SSF-amts-
konsulent Lars Thomsen, begge i 
m. I baggrunden de flotte gevin-
ster til tombolaen. (Foto: Bernd 
Bossemeier)

[KONTAKT] I snart 20 år har Inge 
Harck været en del af kunstnerdukker-
scenen både på nationalt som interna-
tionalt plan, bl.a. også som medlem af 
den internationale sammenslutning af 
europæiske dukkekunstnere (VeP).
Mest kendt er hun for sine mange ud-
stillinger på Oldemorstoft i Padborg, 
hvor hun siden 1995 har præsenteret 
sin kunst i udstillinger, der strakte sig 
over flere måneder, og som hver især 
blev et tilløbsstykke.
I mellemtiden har den kendte kunst-
ner udvidet sine kreationer med skulp-
turer og figurer, også i forskellige ma-
terialer og med varierende emner som 
baggrund. Men for alle kunstværker 
gælder det samme: De er allesammen 
unikater og håndmodelleret.
Traditionelt deltager Inge Harck også 
i den internationale konkurrence for 
nutidig dukkekunst, hvor det gælder 
om at vinde den eftertragtede kunst-
pris, som hun fik tildelt i 2003. I år 
arrangeres konkurrencen for 21. gang. 
Inge har været med siden 1998.
Siden februar i år har Inge Harck, som 
noget nyt, startet en permanent udstil-
ling i sin hjemby Flensborg på adres-
sen Holm 35, midt i gågaden.
Under logoet Holm 35 har 12 kunst-
nere slået sig sammen og præsenterer 
et kunstnerhus med vidt forskellige 

ambitioner lige fra malerier, vævning, 
mosaik, mode i lammeskind, skygge-
teater til dukkekunst. Man kan se de 
forskellige kunstnere over skulderen, 
deltage i diverse kurser og se kunsten, 
hvor den opstår, og selvfølgelig kan 
kreationerne også erhverves.
Kunstnerhuset er en berigelse for in-
derbyen og et initiativ, der styrker den 
kulturelle mangfoldighed i regionen.
Hver fredag fra 15 til 17 er der kunst-
nere til stede. Fredag/ lørdag 8./ 9. maj 
er der åbent hus 15-19 hhv. 10-17.

HUH

Nye udfordringer
og perspektiver

Skulpturerne Forår/ vintergæk, Sommer/ jordbær, Efterår/ græskar, Vinter/ isblomst 
(f.v.) er nomineret til Max Oscar Arnold-kunstprisen. 

Mormor med barnebarn, ligeledes 
nomineret til kunstprisen.

Interiør fra Inge Harcks nye atelier på Holm(en) 35 i Flensborg. (Fotos: privat)
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[KONTAKT] Konfirmation kan 
trække folk af huse. Selv om det var 
et beskedent konfirmandhold, måtte 
foldedøren til menighedslokalet 
i Sct. Jørgen Flensborg endnu en 
gang åbnes, så der blev plads til alle 
familiemedlemmer og andre guds-
tjeneste-deltagere, da pastor Finn 
Egeris Petersen den første søndag i 
maj konfirmerede syv unge piger og 

dermed ledte dem over i de voksnes 
rækker.
På billedet er de syv piger, Domi-
nique Michelle Erichsen, Celina 
Heinicke, Michelle Heinicke, Lisa 
Jansen, Anna Lena Kock, Laura So-
phie Roß og Emily Mawushi Trumm 
fotograferet sammen med deres 
præst efter gudstjenesten.

-ik

[KONTAKT] Fortsat fra KONTAKTside 
3 ”Spidsede pennen”:
Kirkerådet skrev bl.a.: Dansk Kirke i 
Sydslesvigs Kirkeråd deler ikke opfat-
telsen, at bevillingen til DSUK skal 
samles i eet samlet tilskud. Engang lød 
devisen over Dansk Kirke i Udlandets 
arbejde: ”Vi arbejder i Sydslesvig for 
at de hjemmehørende dansksindede 

ikke skal blive fremmede i det hjemli-
ge. Og vi arbejder for at danskere skal 
blive hjemme i det fremmede”. 
De ord, denne skelnen, mere end 
antyder de folkelige, kirkelige og histo-
riske bevæggrunde for engagementet 
både i Sydslesvig og i udekirkerne. 
Denne skelnen er stadig aktuel. 
Kirkerådet er af den opfattelse, at i 
Sydslesvig, hvor menighederne under 
Dansk Kirke i Sydslesvig arbejder på 
”folkekirkelig vis”, bør vore forhold 
sammenholdes med udviklings-ten-
denser for det danske mindretal gene-
relt. Den betragtning ligger vel også til 
grund for, at DKS altid inviteres til de 
årlige budgetforhandlinger med Folke-
tingets Sydslesvigudvalg. 
Endvidere: Når dette undervisningsmi-
nisterielle udvalg er tildelt rådgivende 

funktion i forhold til andre ministerier, 
er der primært tænkt på Dansk Kirke i 
Sydslesvig og Dansk Sundhedstjeneste.
Kirkerådet ser det derfor som en 
naturlig fortsættelse af traditionen, 
at bevillingen til DSUK, hvad angår 
Sydslesvig fastholdes som hidtil under 
Kirkeministeriet. 
Hvad DSUKs øvrige arbejde angår 
som ”Folkekirken i udlandet” mener 
Kirkerådet, at her drejer det sig om 
betjeningen af danskere, der er rejst 
ud for en kortere eller længere tid. (Vi 
ser i den vurdering bort fra de ældste 
emigrantmenigheder) 
Om disse må det forventes, at de var 
medlemmer af Folkekirken ved udrej-
sen (i hvert fald gennemsnitligt 80%). 
Dermed er de fortsat medlemmer af 
Folkekirken, og således har de ret til 
kirkelig betjening i hjemsognet. 
Det er kun naturligt at udvide denne 
medlemspleje til at give DSUKs ar-
bejde et tilskudsmæssigt løft ud fra de 
midler, der så at sige er Folkekirkens 
egne midler i Fællesfonden. 
Eftersom der tilfalder Fællesfonden et 
bloktilskud fra staten kan der også ad 
den vej opjusteres grundet den yderst 
vanskelige overførsel af kirkeskat fra 
udsendte danskere med skatterelation 
til Danmark. 
Da DSUK er Folkekirken i udlandet, 
og organisationens virke i en globalise-
ret tid vil få større og større betydning, 
er Kirkerådet af den opfattelse, at 
DSUK bør tilsikres direkte indflydelse 
i Fællesudvalget uden at skulle slås om 
pladserne blandt de 3 læge medlem-
mer, der i henhold til forslag om sam-
mensætning af Folkekirkens Fællesud-
valg udpeges af de frie folkekirkelige 
organisationer. 
Nu tog kirkeminister Marianne Jelved 
forslaget til strukturændringerne for 
Folkekirken af bordet. Hun måtte er-
kende, at der ikke kunne opnås bred 
politisk opbakning til strukturændrin-
gerne. Dermed blev der heller ikke 
arbejdet videre med bevillingsspørgs-
målet. 
Det er glædeligt, at DSUKs nye for-
mand Anne E. Jensen ved et fælles 
møde mellem Kirkerådet og DKS-
udvalget under DSUK den 10. marts 
i år har bekræftet, at bevillingerne til 
Sydslesvig og DSUKs øvrige arbejde 
kører ad to forskellige ”spor”. 

Syv konfirmander
De syv konfirmander i Sct. Jørgen Flensborg og deres præst. (Foto: privat)

Deler ikke opfattelsen

Provst Viggo Jacobsen. (Foto: Martina 
Metzger)

[KONTAKT] Der var sus i skørterne og 
smilende ansigter på Flensborghus, da 
SdUs dans- og musikudvalg forleden 
genoplivede en tradition om et stort 
fælles folkedanserstævne i Flensborg 
med de sønderjyske foreninger.
140 deltagere havde taget imod invi-
tationen.

Dagen startede med et flot optog med 
danserne i dragter fra Flensborghus 
ned gennem byen til Havnespidsen.
Her viste de forskellige hold deres 
kunnen ledsaget af levende spille-
mandsmusik. Selv regnen kunne ikke 
tage den gode stemning.
Der blev serveret kaffe og kage, inden 

turen gik tilbage til Flensborghus, hvor 
der var aftensmad, fællessang og dan-
selegestue.
Salen var fyldt af energi og godt humør 
lige til den sidste dans kl. 23. 

Tinne Virgils

 

Flot folkedanser-stævne

Optog gennem det ydmyge havnekvarter i Flensborg. (Fotos: Manfred Bauch)

Dannebrog på Flensborg havn.

Folkedans på Flensborg Havnespids.

Aftenfest med ”legestue” på Flensborghus. (Foto: privat)
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MARGRETHEGÅRDEN SLESVIG

[KONTAKT] Am morgigen Freitag, den 
8. Mai führt der SSW-Husum ein Klau-
surtreffen durch, das allen Mitgliedern 
des Ortsvereins offensteht.
Der Vorsitzende Peter Knöfler dazu: 
„Wir wollen uns Zeit nehmen und 
mit unseren Mitgliedern darüber re-
den, wie wir unsere Arbeit verbessern 

können. Wünsche und Anregungen 
werden wir aufnehmen und in kom-
munalpolitisches Handeln umsetzen.“
Die Veranstaltung am 8. Mai beginnt 
um 15 Uhr im Husumhus und wird 
von der Journalistin Karin Haug aus 
Flensborg moderiert.

Klausurtreffen für alle

[KONTAKT] Dette års amtsgeneral-
forsamling for SSW Slesvig-Flensborg 
finder sted på Valsbølhus i Valsbøl 
torsdag den 7. maj kl. 19.
Idet SSW har fået enkelte henvendel-
ser mht. adressen Maren-Sørensen-
Weg 1 i 24890 Wallsbüll/Valsbøl 
- følger hermed en beskrivelse af, hvor 
denne - nybenævnte - vej befinder sig. 
Siden begyndelsen af 2015 har præ-
stegården og Valsbølhus - fortsat be-
liggende, hvor de altid har gjort - ny 

adresse.
Maren Sørensensvej ligger for enden af 
den sydlige indkørsel af Kirchenweg/ 
Kirkevej på vej op mod den tyske 
sognekirke og det danske mindretals 
forsamlingshus, kirke og skole - Vals-
bølhus.
Det vil sige, at man blot kører ind som 
sædvanligt ad Kirchenweg – og for 
enden af denne ligger så Maren Søren-
sensvej 1 – og Valsbølhus.

Samme sted - ny adresse

[KONTAKT] I går, onsdag den 6. maj 
blev en god nabo på Margrethegården 
i Slesvig, Ingvald Christiansen, 85 år.
En engageret dansk sydslesviger, der 
stadig følger interesseret med i hele 
udviklingen i det danske mindretal og 
det omgivende samfund, hvilket hele 
familien har gjort siden 20erne - og 
fortsat gør.
Ingvald og hans afdøde hustru Else har 
6 børn,11 børnebørn og 5 oldebørn.
Ved en lille hyggelig sammenkomst 
onsdag morgen havde familie, ven-
ner og naboer lejlighed til at gratulere 
fødselaren.

J.
 

Tillykke,
Ingvad!

Ingvald Christiansen, nu 85 år. 
(Foto: FlA)

[KONTAKT] Forsalget til skolekon-
certen med danske Tumult og førske 
Kalüün i morgen, fredag i Tyske Hus/ 
Deutsches Haus i Flensborg har været 
lukket ned i et stykke tid allerede.
Organisatorerne oplyser, at man er op 
over 1.000 tilmeldte publikummer.
For at alle børn kan se rigtig godt, 
åbnes op for balkonen, hvor der vil 

komme til at sidde halvdelen af de 
små publikummer fra 0.-4.-klasserne.
Denne kæmpe koncertoplevelse, for 
det er givet en sådan, børnene kom-
mer til at opleve, er et helt nyt tiltag i 
folkBaltica-festivalen i år.
Koncerten organiseres og finansieres 
af SSF, SdU og Skoleforeningen samt 
folkBaltica. 

Over 1.000 børn
Kalüün fra Før.

Tumult - denne gang som duo.

[KONTAKT] DGI-Verdensholdet mel-
lemlander i Flensborg på vej hjem til 
Danmark med sin Orbita-tour 2015 
torsdag den 11. juni kl. 19.30 i Idræts-
hallen, Moltkestr. 20c, Flensborg. Bil-
letter sælges for 14 euro/ 7 euro for 
børn og studerende på Flensborghus.

AFSTED I 6 MÅNEDER
DGI-Verdensholdet har da været på 
en seks måneders verdensturné som 
ambassadører for en sund og aktiv 
livsstil. De unge har besøgt lande som 
Sydkorea, Malaysia, Uruguay, Argen-
tina og USA. De 28 dygtige gymnaster 
har gennemført 125 shows og 160 
workshops for børn, unge og voksne 

over hele verden og er nu klar til at 
give sydslesvigerne et show i verdens-
klasse.
Fantasiuniverset Orbita er mødet mel-
lem kontinuitet og kontraster og en 
gymnastisk helhedsoplevelse krydret 
med visuelle effekter, der bringer både 
sanser og følelser i spil. Kostumer, 
musik og bevægelsesmønstre er en del 
af historiefortællingen, der binder de 
dybe gymnastikrødder, moderne dans, 
store spring og krævende håndredska-
ber sammen.

PLANETBESØG
Showet aflægger besøg på en række 
planeter:

Lyserød kaffe er f.eks. ikke utænkeligt 
på orange planet, hvor der er højt til 
loftet og alting har et skævt og humo-
ristisk præg.
Det er til gengæld ikke tilfældet på 
den blå planet, der er den første i Or-
bita-universet. Her er livet let, blødt, 
luftigt og ubekymret.
Helt anderledes ser der til gengæld ud 
på skak-planeten, hvor det stringente 
og kraftfulde hersker. Her er livet sort 
eller hvidt, og det gælder om at vælge 
sine kampe.

[KONTAKT] Når Grænseforeningen 
samles til det første sendemandsmøde 
med Mette Bock som formand i Ving-
sted på lørdag, kan sendemændene 
og gæsterne overbevise sig om, at den 
gamle forening strutter af aktivitet.
Af organisations-beretningen fremgår 
bl.a., at lokalforeningerne stod for 275 
arrangementer i 2014.
Medlemstallet er ultimo 2014 opgjort 
til 12.794. I årets løb er der indmeldt 
276 nye medlemmer, lidt færre end i 
tidligere år. Der har været 905 udmel-
delser, hvilket for langt hovedparten 
skyldes alder. I medlemstallet indgår 
192 individuelle medlemmer og 182 
skoler, en tilbagegang på 15.

INFORMATIONSARBEJDET
Grænsen er udkommet 6 gange i 2014 
og april-nummeret var et temanum-
mer. Derudover er der udarbejdet 
talrige mindre brochurer og flyers i 
forbindelse med feriebørnsarbejdet, 
Kulturmødeambassadører, Elevambas-
sadører m.m. 
Der er i årets løb udsendt 13 elek-
troniske nyhedsbreve til 581 interes-
serede.
Besøgstallene på Grænseforeningens 
hjemmesider har været stigende og er 
pæne.
Grænseforeningen har været til stede 
på bl.a. feriemessen i Herning og Fol-
kemødet på Bornholm, arrangeret i et 
tæt samarbejde med SSF. 
En række lokalforeninger har været 
synlige på forskellige lokale kulturar-
rangementer.
Grænseforeningens formand og for-
eningens medarbejdere har holdt 
stribevis af foredrag om foreningens 
arbejde i foreningsdanmark og på 
skoler og uddannelsesinstitutioner. 
Foreningskonsulent Claus Jørn Jensen 
har været i kontakt med næsten 6.000 
skolebørn i kalenderåret. 
Der har været afholdt et lærerkursus 
med 15 deltagere.
Endvidere har Grænseforeningen væ-
ret medarrangør af to højskolekurser 
på hhv. Rødding Højskole med 107 
deltagere på Bornholms Højskole med 
110 deltagere. 

DE UNGE
Elevambassadørerne har gennemført 
9 eksterne besøg på gymnasier i Dan-

mark og deltaget i yderligere 8 forskel-
lige arrangementer.
De har været involveret i 19 interne 
besøg på Duborg-Skolen og 3 interne 
besøg på A.P. Møller Skolen og har 
været i kontakt med i alt ca. 1.000 
unge danskere. Der er gennemført to 
3-dages seminarer på hhv. Knivsbjerg 
og i Solrød for ambassadørerne med 
hhv. 73 og 48 deltagere. 
Projekt Kulturmødeambassadører har 

afholdt to tre-dages uddannelsesse-
minarer på Christianslyst i Sydslesvig, 
hvor 35 unge ambassadører deltog. 
Der er gennemført 71 dialogmøder på 
uddannelsesinstitutioner, konferencer 
m.m. med ca. 4.000 deltagere i alt. 
Grænseforeningen gennemførte i juli 
2014 i samarbejde med Region Syd-
danmark og delstatsregeringen i Kiel 
samt Højskolen Østersøen og Nordsee 
Akademie Leck højskolekurset jUNG 
zuSAMMEN, 14 dages ungdomsmøde 
mellem danske og tyske unge. 80 
unge deltog og fremlagde ved kursets 
afslutning et 30 siders to-sproget ide-
katalog ved et ungdomsparlament i 
Landdagen i Kiel. 
135 unge, heraf ca. 70 fra Sydslesvig 
(mens der blandt de øvrige delta-

gere er 14 forskellige nationaliteter 
repræsenteret) har arbejdet sammen 
i forbindelse med årets Roskildefesti-
val. Ud over de mange venskaber, så 
genererer projektet et overskud på 
næsten 90.000 kr., som anvendes til 
Grænseforeningens øvrige ungdoms-
aktiviteter. 

FONDE/ LEGATER
Grænseforeningen er medlem af 

Dansk Folkeoplysnings Samråd, hvor 
medarbejdere og andre deltager i di-
verse møder og netværk. 
Grænseforeningen administrerer 30 
fonde og legater med en samlet kapi-
tal på ca. 68  mio. kr. Legaterne har 
efter konsolidering og administration 
givet et samlet afkast på 2.4 mio. kr., 
hvoraf er uddelt 1.8 mio. kr. til formål 
i Grænselandet, heraf 1.1 mio. kr. til 
formål i Sydslesvig. Grænseforeningen 
har modtaget lidt over 0.5 mio. kr. fra 
fondene. 
Der er via Anne Marie og Viggo 
Bønnerups fond ydet støtte på i alt 
129.000 kr. til 31 unge sydslesvigeres 
efterskoleophold i Danmark i skoleåret 
2014-2015. 

Masser af aktivitet

På sendemandsmødet i fjor blev Mette Bock valgt til ny GF-formand efter Finn 
Slumstrup. (Foto: Lars Salomonsen)

Køb en billet til verdensholdet!


