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Ugens overskrifter

Postyr
[KONTAKT] Koncerten - og her: autograftimen med Postyr Project (foto: Torben Skytte) blev en
ganske særlig.

Læs mere på KONTAKT side 2

Rejse-liv
[KONTAKT] Lene Bastiansen (foto: Lars Salomonsen) vil mødes med rejseglade ligesindede.

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

Uvidenhed

[KONTAKT] Gerda Eichhorn (foto: Lars Salomonsen)
kalder vor tids hekseforfølgelse ”uvidenhed”.
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Glæde

[KONTAKT] At Bennetgaard er reddet (indtil videre),
glæder ikke kun de ældre. (Foto: Bernd Bossemeier)
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VENSKABSFORBINDELSER

Tilmelding til brainstorm
[KONTAKT] SSF og Grænseforeningen
efterlyser mennesker, der vil være
med til nytænkning af venskabsforbindelserne mellem Sydslesvig og
Danmark.
Sydslesvigsk Forening (SSF) og Grænseforeningen (GF) opfordrer derfor
engagerede ildsjæle til at være med
til at dyrke den positive tilgang til den
gode historie på Højskolen Østersøen i
Åbenrå fredag/ lørdag 4./ 5.september.
Målet er i fællesskab at udvikle 3-4
modeller til et levende og gensidigt inspirerende møde henover grænsen.
Fredag den 4. september: 17:00 ankomst og indkvartering, 18:00 aftensmad, 19:30 velkomst, øvelser og oplæg til arbejdet i grupper, brainstorm i
grupper og opsamling, 21:30 natmad
og hyggeligt samvær.
Lørdag den 5. september: 8:00 morgenmad, 9:00 opsamling af aftenens
brainstorm, gruppedrøftelser med
mål for øje: Udvikling af modeller til
et fremtidigt møde henover grænsen,
12:00 frokost, 13:00 gruppedrøftelser
fortsat, 14:00 fremlæggelse af gruppedrøftelser, 15:00 opsamling og kaffe,
16:00 farvel og tak.
Overnatning på Højskolen Østersøen
i Åbenrå og alle måltider er gratis. Der
overnattes i dobbeltværelser. Ønske
om enkeltværelse meddeleles ved tilmelding.
TILMELDING

Der er plads til 40 deltagere - 20 nordfra og 20 fra Sydslesvig. Tilmelding
efter først-til-mølle-princippet.
Interesserede fra Sydslesvig tilmelder
sig hos SSFs foreningskonsulent Tine
Andresen via tine@syfo.de
Interesserede fra Danmark tilmelder

sig hos Grænseforeningens foreningskonsulent Claus Jørn Jensen via cjj@
graenseforeningen.dk.
Tilmeldingsfristen udløber fredag den
14. august.
Kørsel til og fra Åbenrå samt drikkevarer er for egen regning.

RENDSBORG-EGERNFØRDE

Sommerlukket
[KONTAKT] SSFs sekretariater i Egernførde og Bydelsdorf holder sommerferie fra
3. til 21. august.

LEDER

Sydslesvigsk Forening

Foreningskonsulenterne Claus Jørn Jensen, Grænseforeningen, og Tine Andresen, Sydslesvigsk Forening, tager imod
tilmeldinger - gerne allerede nu.

KLIMADUELLEN 2015

Unge i Norden mod madspild

Åbent hus
i Kiel

[KONTAKT] Når den slesvigholstenske landdag i Kiel holder
åbent hus søndag kl. 10-18, er
delstatens og Danmarks nationale mindretal selvsagt med.
SSW, der organiserer buskørsel
til og fra Kiel den dag (se www.
syfo.de), informerer ligesom de
andre fraktioner i landdagen på
3. sal i landdagen.
Sinti & roma foretrækker at informere på et udendørs areal ud
mod vandet.
De andre mindretals organisationer hhv. institutioner - heriblandt
Sydslesvigsk Forening - og sproggrupper er samlet med udstillinger, aktiviteter og dialog-villige
repræsentanter i et lokale på 1.
salen.
Der er meget at se på den dag
i og omkring landdagen. Der er
musik, mad og drikke, underholdning, alskens aktiviteter og

masser af information.
Besøgende kan se huset, smalltalke med politikere og embedsværk, følge med i - respektive
opdage - et under alle omstændigheder ikke repræsentativt og
måske helt og aldeles ukendt
udsnit af det slesvig-holstenske
univers inkl. de nationale mindretal.
Med andre ord er der her mulighed for at blive klogere på
delstatens mangfoldighed - og
det på en aldeles afslappet og
underholdende måde.
I SSF glæder vi os over at være
med til at kommunikere mindretallets budskab ud til nogle flere:
Selv i landdagen må man desværre konstatere, at for mange
ved for lidt om det danske mindretal.
SYDSLESVIGSK FORENING

[KONTAKT] Skoleklasser i hele Norden - inkl. Sydslesvig - kan allerede nu
tilmelde sig Klimaduellens 2. etape,
som løber af stablen den 11. november - på den Nordiske Klimadag.
Den læringsbaserede konkurrence
henvender sig til 12-14-årige elever i
de fem nordiske lande inkl. Grønland,
Færøerne, Åland og Sydslesvig.
Eleverne skal finde en løsning på et
miljøspørgsmål og bliver involveret i
en lang række projekter om bæredygtigt forbrug. Klimaduellen er et initiativ
fra Nordisk Ministerråd.
Sidste år handlede klimaduellen om
at reducere skolernes vand- og energiforbrug.
Temaet i år bliver ressourcer, råvarer

og madspild.
Ifølge Thomas Mikkelsen, Klimaduellens udviklingschef i Foreningerne
Nordens Forbund, er det vigtigt at
gøre eleverne opmærksom på madspildsproblemet. Eleverne skal lære,
at alle har et ansvar for at gøre noget
ved det.
”Klimaduellens mål er at aktivere de
unge og gøre dem klar til at møde
fremtidens udfordringer,” siger Mikkelsen. I forbindelse med lanceringen
af Klimaduellens 2. runde får udvalgte
skoler tilsendt en gratis pakke med
materialer, som kan bruges til at følge
med i og reducere madspild - i klassen, i kantinen og derhjemme.
Skoleklasser i hele Norden kan al-

lerede nu udforske undervisningsmaterialer på læringsportalen www.
nordeniskolen.org, som blev udviklet
af Foreningerne Nordens Forbund for
Nordisk Ministerråd.
Portalen tilbyder gratis undervisningsmateriale til folkeskoler og gymnasier i
Norden i kategorierne Klima & Natur
og Sprog & Kultur.
Det er også muligt at tilmelde sig Klimaduellens 2. etape via portalen.
Registrering og deltagelse er gratis.
Konkurrencerne afsluttes på Nordens
dag den 23. marts, og der tildeles præmier til vinderne.
Eva Ritter,
Nordisk Informationskontor

NY FORMAND FOR FOLKETINGET

Tillykke fra Sydslesvig
[KONTAKT] SSF har sendt en lykønskning til Folketingets nye formand Pia
Kjærsgaard:
”På Sydslesvigsk Forenings vegne
ønsker vi dig tillykke med valget til
formand for Folketinget. Vi ser frem til
at fortsætte det nære og konstruktive
samarbejde, vi havde med fhv. formand Mogens Lykketoft.
Det er af stor betydning for det danske
mindretal, at vi til stadighed opretholder en levende forbindelse til vort moderland. Den gensidige information og
meningsudveksling hen over grænsen

er uvurderlig for det danske arbejde
i Sydslesvig og for bevarelsen af det
folkelige fællesskab mellem Sydslesvig
og Danmark.
For os er det væsentligt, at mindretallet har Folketingets og præsidiets
opmærksomhed. Via SSFs kontor på
Christiansborg søger generalsekretæren at vedligeholde og udbygge
kontakten til Tingets politikere og
embedsmænd for netop at sikre et
kendskab og en kontinuerlig dialog om
danskheden i Sydslesvig.
Ved førstkommende lejlighed vil vi

tillade os at kontakte dig med henblik
på et møde på Christiansborg.
Den 29. maj 2015 sendte vi en invitation til fhv. formand Mogens Lykketoft
til at holde en tale i anledning af Danevirke Museums 25-års jubilæum.
Markeringen finder sted fredag den
25. september kl.14.
Den slesvig-holstenske landdag vil
være repræsenteret ved præsident
Klaus Schlie.
Det ville glæde os, om du kunne deltage.”
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SPORSKIFTE

FDF FLENSBORG

Sommerfest for alle
[KONTAKT] Tag familie og venner
under armen og vær med, når SSF,
SSW, husflidskredsen, spejderne, UF,
vuggestuen, børnehaven, skolen og
menigheden inviterer til hyggeligt samvær på Oksevejens Skole lørdag den
11. juli kl. 11-14.

Unge som ældre lyttede efter
ved Preben K. Mogensens
andagt - og midt imellem
dem (med solbrillerne i håret) Johanna Andersen, der
ved afslutnings-samværet
sagde farvel til FDF Flensborg. (Foto: privat)

Der bliver aktiviteter for børn og
voksne.
Bl.a. er der klovne-show kl. 11 og ildshow med Knut Keller kl. 13.45.
Hotdogs m.m. og drikkevarer kan købes til rimelige priser.

ISTED-JYDBÆK

En fin eftermiddag
[KONTAKT] Forleden havde SSF IstedJydbæk inviteret til børneeftermiddag.
Bestyrelsen var rigtig spændt på, hvordan tiltaget ville blive modtaget, da
det var første gang, de prøvede.
”Vi fik to tilmeldinger”, fortæller bestyrelsen. ”Det var vi lidt skuffet over,
men vi ville da ikke aflyse. Vi havde
besøg af to mødre med deres børn.
Alle os, der hjalp til, havde medbragt
deres børn, så vi blev 6 børn og 7
voksne.”
Der blevet lavet små sommerfugle af

ispinde, en humlebi og andre søde
ting. Derefter stod den så på hygge.
Der var kage og kaffe og masser af sjov
- en rigtig hyggeligt eftermiddag.
Selvom der ikke kom så mange børn
denne gang, prøver de igen med en
børneeftermiddag i november, og så
står den på dansk julepynt.
Tak for en dejlig eftermiddag og på
gensyn i november, hilser bestyrelsen.

Sæsonafslutning i Uglereden

En sød ispind-sommerfugl.
(Foto: privat)

Ugen
der kommer
10.
Flensborg Bykirke: Afslutning på Jaruplund Højskoles ”Intensiv koruge” med
koncert ved kursistkoret på Duborg-Skolen kl. 11 og i Ansgar Kirke kl. 14
Flensborg SSF-distrikt Nord: Sommerfest i Tønnsenhuset kl. 18.30
Ældreklubben Flensborg-Duborg: Kaffe et sted i byen – mødes på
fritidshjemmet i Junkerhohlweg kl. 14.30
Slesvig SSF-distrikt Frederiksberg: Grill i Mansteinstr. 9 kl. 19
SSF-distrikt Nybjernt: Cykeltur med petanque fra forsamlingshuset kl. 16
11.
SdU: Kvalistævne til LM i petanque for 6-mands hold i Harreslev kl. 10
SdU: Udefodbold-turnering 2015 for old boys, senior old boys, veteraner og
superveteraner på Kejtum Danske Skole
Flensborg SSF-distrikt Sct. Jørgen/Mørvig: Sommerudflugt til Valdemars Slot
fra Jens Jessen-Skolen kl. 7.30
De danske foreninger og institutioner i Flensborg-Sporskifte: Sommerfest på
skolen kl. 11-14
SSF-distrikt Munkbrarup-Ves og Gemeinde Wees: Sommertur til Hagenbeck
i Hamborg fra Oksbøl Forsamlingshus kl. 8
SSF-distrikt Skt. Peter-Ording: Sommerfest på Klitskolen
SSF-distrikt Pris/Klaustorp: KubbCup i Christianshus
12.
Landdagen/ Kiel: Åbent hus 10-18
SSF-distrikt Nibøl: Cykeltur fra skolen kl. 10
SSF-distrikt Gettorp: Sommerfest hos Anne Oesterle kl.16
SSF-distrikt Isted/Jydbæk: Loppemarked i Jydbæk Forsamlingshus kl. 7

[KONTAKT] Skolernes sommerferie
står for døren, så derfor inviterede
FDF Flensborg deres medlemmer samt
søskende, forældre og bedsteforældre
til en afslutning mandag den 6. juli i
kredshuset, Uglereden i Tarp. Rigtigt
mange havde taget imod tilbuddet, så
der var 75 personer, som lagde vejen
forbi.
Først var der en fællessang fra FDFsangbogen ”March og Lejr”, alt imens

seniorerne Thore, Marlon og Jonas
var i gang med at tænde kredsens tre
griller op. Efter fri leg og muligheden
for at se på både Uglereden, grunden
og skoven, skulle FDFerne trække op
i de nye grupper/ klasser. Derefter var
ingen usikre på, hvilken FDF-klasse de
skulle være i efter sommerferien.
Alt imens var grillene blevet klare.
FDF-leder Johanna uddelte årsmærkerne til alle medlemmerne, efterfulgt

af en andagt af en af kredsens aktive
præster, Preben K. Mogensen.
Derefter var tid til at pakke sammen
og sige farvel.
For FDF-leder Johanna Andersen var
det et farvel til FDF Flensborg efter 15
års medlemskab; efter sommerferien
starter hun på et studium i Danmark.
sta

POSTYR PÅ SLESVIGHUS

En ganske særlig oplevelse
[KONTAKT] Koncerten med Postyr
Project på Slesvighus i weekenden,

arrangeret af SSF Gottorp amt, blev en
ganske særlig oplevelse. Ud over de

dygtige sangere, sopranen Tine Fries,
alten Line Groth, tenoren Morten
Bytofte, barytonen Anders Hornsby
og bassen Kristoffer Thorning spillede
computere en væsentlig rolle: Stemmer fik en anden lyd, rytmer blev lavet
om, og splinterny sound opstod. Den
gik direkte ind i folks kroppe og ben trods nydelige temperaturer i salen.
Gruppen leverede også smagsprøver
på deres nye CD, der udkommer i
disse dage.
Johanna

Postyr Project på scenen på Slesvighus.
(Foto: Torben Skytte)

UNGE SdUere EFTERLYSES

Gi’ et skulderklap
Sydfyn.
Højskolelivet opleves på tæt hold: der
klatres, danses, svømmes og der bliver
aktiviteter i springcentret.
Turen foregår fra fredag den 25. til
søndag den 27. september.
Der sørges for fællestransport fra Flens-

borg, og alt i alt er prisen kun 75 euro.
Tilmeld den unge, overtag regningen
og vi sørger for resten, siger konsulent
Tinne Virgils, SdU.
Tilmeldingen sendes til katja@sdu.de
senest den 13. juli.
www.ollerup.dk

13.
Flensborg SSF-distrikt Tarup: Håndarbejdsværksted i Taruphus kl. 19.30
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark: Hygge på skolen kl. 19.30
SSF Hatsted distrikt: I forsamlingshuset: Børneprogram med vandlege
(skiftetøj!) kl. 15 - bogbus og kaffe kl. 16.00-16.45

[KONTAKT] SdUs foreninger, landsdelsorganisationer og andre, der har
med unge i alderen 15-22 år at gøre,
opfordres til at udpege et ungt engageret menneske, som har tid og lyst
og som fortjener et skulderklap, til et
ophold på Idrætshøjskolen Ollerup på

14.
SSF og Dansk Centralbibliotek: Koncert med Trine Bruhn Trio på Flensborg
Bibliotek kl. 19.30
Flensborg SSF- og SSW-distrikt Nord: Udflugt til Molfsee fra Tønnsenhuset,
fra menighedshuset og Spætteklubben kl. 10
Lyksborg Kvindeforening: Udflugt til Gram fra ZOB kl. 13

Gratis grunduddannelse

15.
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
16.
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
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KUNSTTILBUD

[KONTAKT] Sønderjyllands Kunstskole
tilbyder unge mellem 16 og 25 år en
1-årig kunstnerisk grunduddannelse,
som giver muligheder for optagelse
på andre kreative uddannelser såsom
kunstakademier, arkitektskoler, designskoler, animationsskoler m.v.

Uddannelsen er gratis.
Tilmeldingsfristen til det kommende
skoleår er 7. august.
Kunstskolen vil også gerne have elever med anden etnisk baggrund end
dansk.
Den samarbejder i øvrigt med kunst-

linjen på Flensborg universitet om
nogle grænseoverskridende projekter.
http://www.bgk-syd.dk/ giver indblik
i kurset, og konsulent Poul Dinsen
(0045 7442 1828) står til rådighed,
hvis der måtte være spørgsmål eller
behov for yderligere information.

Styrk vores mindretal - 

skaf et nyt SSF-medlem!
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SØNDERBORG

Tine Bay Lührssen udstiller
[KONTAKT] Den sydslesvigske kunstner Tine Bay Lührssen udstiller ”Listen
to your eyes” i X-Bunkeren på Sønderborg Bibliotek 10-17 alle ugens dage
frem til 21. august.
I udstillingen er beskueren nomade
i et terræn, hvor synet udfordres på
forskellig vis.
I skulpturer, tegninger og installationer
arbejder hun med visuelle barrierer,

synets muligheder og gradueringer.
Synet bliver behandlet som redskab til
selv at tænke og sanse videre.
I installationerne sammensætter Tine
Bay Lührssen genkendelige hverdagselementer, fragmenter fra arkitektur
og natur til konkrete, hyperreelle tableauer.
Forskellige materialer og motiver støder sammen og danner et fiksérbillede

for øjet, hvor overflader og forskellige
rummelige dimensioner er som en
montering i rummet.
Kunstneren har studeret på Hochschule für Bildende Künste i Hamburg
og udstiller i Danmark, Tyskland og
andetsteds i udlandet.
Tine Bay Lührssen bor og arbejder i
Düsseldorf.
http://www.xbunker.dk/

HUSUM & EJDERSTED SSF

MØDE FORESLÅS

At rejse er at leve
[KONTAKT] Lene Bastiansen fra Flensborg har fået en idé: Hun vil samle
mennesker til en møderække med
udveksling af rejseoplevelser under
overskriften ”at rejse er at leve”. En
første mødeaften finder formentlig
sted i sensommeren et sted i Flensborg, muligvis Flensborghus eller Aktivitetshuset.
Hun forestiller sig, at folk på 5-10 minutter fortæller om deres bedste, deres mest spændende, deres uheldigste
eller deres farligste oplevelse.
Eventuelle fotos sendes ind et par uger
inden og udstilles.
Et traktement - f. eks. gazpacho og
tapas - står hun selv for; vin vil kunne
købes.
Kontakt: Lene Bastiansen, Ramsharde
98, 24939 Flensborg, tlf. 0461 470
863.

Lene Bastiansen vil samle mennesker,
der har lyst til at udveksle rejseoplevelser med hinanden. (Foto: Lars Salomonsen)

HØJSKOLENs KURSISTKOR

Korkoncert i Ansgar
[KONTAKT] Jaruplund Højskole
inviterer til offentlig korkoncert i
Ansgar Kirke i Flensborg i morgen,
fredag den 10. juli kl. 14.
Koncerten er afslutning på en „intensiv koruge” på Jaruplund Højskole; kursistkoret synger rytmisk og

Det ser halvfarligt ud, men de slap faktisk godt fra det. Til gengæld sprang de senere frivilligt i søen. (Fotos: Peter Hansen)

klassisk kormusik, bl.a. Requiem af
Gabriel Fauré.
Kursistkor fra Jaruplund Højskole
dirigeres af Birgit Nielsen og Erik
Bjørn Lund og akkompagneres ved
klaveret af Allan Dahl Hansen.
Koncerten er åben for alle.

VORRATSDATENSPEICHERUNG

SSW lehnt ab
[KONTAKT] Resolution des SSWHauptausschusses vom 4. Juli in Christianslyst:
Der SSW-Hauptausschuss lehnt die
Einführung der Vorratsdatenspeicherung ab.
Der SSW fordert die Landesregierung
dazu auf, sich auf Bundesebene gegen
die Einführung der Vorratsdatenspeicherung einzusetzen.
Begründung: Die Vorratsdatenspeicherung ist abzulehnen, denn sie stellt
einen unverhältnismäßigen Eingriff in
die Grundrechte der Bürger dar.

Die Ablehnung der Vorratsdatenspeicherung ist Bestandteil des rot-grünblauen Koalitionsvertrages und auch
im Landesparlament besteht, abgesehen von der CDU, Einigkeit darüber,
dass es nicht zu einer massenhaften
anlasslosen Speicherung von Daten
der Bürger kommen darf.
Deshalb muss sich die Landesregierung auf Bundesebene gegen die Einführung der Vorratsdatenspeicherung
engagieren, so SSW-Landesvorsitzender Flemming Meyer.

SSW-APPELL AN KREISE
Sproing! Nogle af børnene var også med til at fyre en blide af.

Børn blev
bueskytter
og bådførere

Zum Theater bekennen
[KONTAKT] Resolution des SSW
Hauptausschusses vom 4. Juli in Christianslyst:
Der SSW-Hauptausschuss fordert die
beteiligten Kreise auf, sich klipp und
klar zum Landestheater zu bekennen.
Der SSW appelliert daher insbesondere an den nordfriesischen Kreistag,
den Gesellschaftervertrag nicht zu
kündigen.
BegrUndung: Es ist unverständlich,
dass mehrere Landkreise in SchleswigHolstein überlegen, den Gesellschaftervertrag mit dem Landestheater auf
zu kündigen.
Das Landestheater ist auf gutem Weg
durch positive politische Signale aus
Schleswig, Rendsburg und Flensburg
sowie der Entscheidung der jüngsten
Gesellschafterversammlung.

[KONTAKT] Bagende hedt var det, da
en lille busfuld SSF-medlemmer fra
Ejdersted og Husum amter i lørdags
begav sig til Hjemsted Oldtidspark ved
Skærbæk.
Efter den guidede rundgang gik turen
til buebanen - noget, mange børn vist
havde glædet sig til.
Flere af dem fik også helt godt styr
på det, efter at have øvet sig lidt. De
voksne ville også prøve og fik da også
lov. Helmuth Hansen fra Husum viste
sig som en ren Robin Hood og ramte
bulls eye på en skive, der stod langt,
langt væk.
Stammebådene viste sig vanskelige
at holde styr på. Der var ganske vist
ingen, der kæntrede, men nogle måtte
en tur ind i rørskoven, fordi bådene,
der er hugget ud med økse, sejlede
skævt med dem.
Flere fotos på http://syfo.de/husum/
hhv. http://syfo.de/amter-distrikter/
ejdersted-amt/
ph

Die Verhandlungen über die Zukunft
des Landestheaters gehen jetzt in eine
sensible Phase. Im Kreis Nordfriesland hat der Finanzausschuss für eine
Kündigung des Gesellschaftervertrages
gestimmt, während der Kultur- und
Hauptausschuss sich dagegen ausgesprochen hat.
Am 10. Juli entscheidet der Kreistag.
Sollte der nordfriesische Kreistag seine Kündigung wahr machen, ist ein
Dominoeffekt bei anderen Kreisen
nicht auszuschließen. Dies wäre ein
fataler Anfang vom Ende für die flächendeckende Kulturversorgung auf
dem Lande. Es geht also darum, ob
es in Zukunft noch Theater und gute
Kulturangebote im ländlichen Raum
geben soll, so Flemming Meyer, SSWLandesvorsitzender.

SSW-APPELL AN KOMMUNEN

Kita-Beiträge erstatten

Anna Baumann fra Drage tager sigte.

[KONTAKT] Resolution des SSW
Hauptausschusses vom 4. Juli in Christianslyst:
Der SSW-Hauptausschuss fordert
die Kommunen auf, für die Zeit des
ErzieherInnen-Streiks die Kita-Beiträge
an die Eltern zurück zu erstatten.
Begründung: Die pädagogische Betreuung unserer Kinder in den Kindertagesstätten Schleswig-Holsteins muss
durch Fachkräfte erfolgen, die einen
angemessenen, höheren Lohn für ihre

wertvolle Arbeit erhalten. Deshalb hat
der SSW Verständnis für den Streik.
Leidtragende dürfen aber nicht die
Kinder und Eltern sein. Wenn Eltern
für ihre Kitagebühren keine Gegenleistung erhalten, haben sie auch einen
Anspruch darauf, das gezahlte Geld
zurück erstattet zu bekommen.
Dies müssen die Kommunen gewährleisten, so Flemming Meyer, SSWLandesvorsitzender.
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GERDA EICHHORN

Heksens navn
er Uvidenhed

SCT. GEORGs GILDERNES NORDEN-TRÆF

Traditionen tro - eller
tro mod traditionerne
[KONTAKT] ”Traditionen tro eller tro
mod traditionerne” var mottoet for
Sct. Georgs Gildernes Nordiske træf i
Horsens 26.-30. juni.
Arrangementet finder sted hvert tredje
år i et af de nordiske lande og i Litauen.
82 veloplagte gildemedlemmer fra hele Norden oplevede festlige og spændende dage sammen krydret med en
blanding af foredrag, ekskursioner,
workshops og gode samtaler.
De var blevet budt velkommen af
borgmester Peter Sørensen og landsgildemester Helmut Werth fra Sydslesvig.
FOREDRAG
Om lørdagen var der to foredrag.
Det ene blev holdt af Mette Bock, MF
(LA), der tryllebandt tilhørerne med sit
syn på danske folketraditioner, og det
andet foredrag blev holdt af højskoleforstander Mads Rykind-Eriksen, Rødding Højskole, der fortalte levende og
kyndigt om den danske folkehøjskoles
store betydning for Danmark og for
Norden.
Stud. scient. Anders Kristian Kühl
(Aarhus/ Slesvig-Fartorp) oversatte simultant til engelsk for de tre deltagere,
der kom fra Grækenland hhv. Nederlandene.

Gerda Eichhorn. (Foto: Lars Salomonsen)
[KONTAKT] Ved sankthansfesten for
SSF Gottorp amt m.fl. på Christianslyst
talte båltaleren, fhv. SSW-landsformand Gerda Eichhorn bl.a. om fordomme og fremmedhad:
”Vi tænder et glædesblus, der symboliserer liv og lys, forventningens glæde
over den kommende sommer med
mange lyse timer, ferietid med rejser
og gæster og alt det spændende, der
venter os.
Sankthansbålet lyser op i den korte
sommernat og fortæller, her er der lys
og varme og fællesskab med andre
mennesker.
Det lyder jo meget positivt, men der jo
altså malurt i glædens bæger: Hvorfor
brænder vi så i dag en halmdukke som
symbol på en heks?
Bondesamfundets midsommerild var
ikke noget henrettelsesbål. Heksebrændinger på bål skete først senere.
Men hvad var der så i vejen med de
hekse, hvad var det, de gjorde og
hvorfor var de så farlige, at de ligefrem
skulle brændes på bål?
De blev jo anklaget og dømt på grund
af folkelig overtro. De gerninger, som
heksene blev beskyldt for, handlede
for det meste om at stå i vejen for andre menneskers velvære og lykke.
Det var ofte kvinder, der var anderledes, og som folk så skævt til. I Danmark var det ikke hvem som helst, der
blev anklaget for at være heks. Typisk
var det en, som i længere periode
havde været upopulær eller stået uden
for det gode selskab.
Heksen på bålet symboliserer en reaktion på det anderledes og uvante. Den
symboliserer en forestilling om, at nogle enkelte mennesker er skyld i den
ulykke, der rammer os, og hvis blot vi
brænder det onde eller sender det til
Bloksbjerg, så bliver alt godt igen.
Men sankthans-traditionen med heksen på bålet skulle gerne minde os
om, at metoden ikke virker - menneskerne bliver ikke lykkelige af at vælge
sig en syndebuk, og så blot skille sig af
med vedkommende.
I dagens samfund er der desværre
nogle, der mener, at vores heks i dag
er alle de fremmede, der kommer til
os af forskellige grunde. Hvis blot de
forsvinder, kan vi finde tilbage til tidligere tiders idyl.
I datidens samfund blev heksene
brændt på grund af overtro og fordomme, der bunder i uvidenhed.

Med al den viden, vi har, med alle
de muligheder, vi har for at skaffe os
viden, skulle man mene, at vi var klogere end datidens mennesker.
Men fordomme dør kun langsomt, og
man kan aldrig være helt sikker på, at
de virkelig er døde.
Fordomme er generaliserende og
beror på uvidenhed. Ud fra enkelttilfælde konkluderes, at sådan er danskerne, sådan er tyskerne.
Livet kan være nemmere med fordomme. De tjener til selvbeskyttelse
og afgrænsning, fordi man er bange og
usikker, eller fordi man selv har problemer på grund af dårlige levevilkår.
Man behøver ikke at sætte sig ind i
de faktiske forhold. Man kan skubbe
ansvaret for sine egne handlinger og
fiaskoer eller den situation, man befinder sig i, over på en anden.
Det er vanskeligt at lytte med åbent
sind til en person, man har fordomme
overfor. Man vil være tilbøjelig til at
lytte på en sådan måde, at ens forudfattede meninger bliver bekræftet.
Fordomme, sladder og bagvaskelse om
det, der er anderledes, lever også i dag
i bedste velgående. Det fører ikke til
henrettelse i ordets bogstaveligste forstand som i hekseafbrændingernes tid.
Men i dag kan man godt blive straffet
og hånet i al offentlighed bl.a. via de
sociale medier uden at kunne forsvare
sig. Det er en fordømmelse, der gør
ondt på dem, det går ud over. Det
sætter det enkelte menneske og grupper uden for fællesskabet.
Hvis vi skal vise, at vi har lært noget af
historien og hekseafbrændingerne, må
vi skabe et samfund, hvor der plads
til at være lidt skæv, anderledes og
mærkelig. Der skal være plads til forskellighed.
Det bliver ofte diskuteret, hvorvidt
man skal blive ved med at brænde
en heks på et Sankt Hans bål. Men
hvis man betragter handlingen som
en reminder om fortiden og fortidens
fejltagelser, om tolerance, der ikke
altid er der, heller ikke i dag, og hvad
intolerance kan føre til - også i dag, så
mener jeg, vi skal fortsætte med det.
Vi har brug for en sådan påmindelse.
Jeg vil slutte med at navngive heksen.
Den skal hedde Uvidenhed - og den
må vi godt sende til Bloksbjerg.”

HORSENS STATSFÆNGSEL
Om eftermiddagen besøgtes det tidligere Horsens Statsængsel, der lukkedes i 2006 og nu er museum. Det var
tankevækkende at se de små fængselsceller, og der funderedes over, hvilke
mennesker og skæbner, der mon
havde været indsat indenfor de uhyggelige mure.
Om aftenen var der underholdning
ved søstrene Mette Jessen og Lise
Olsen, Dansk Spejderkorps Sydslesvig
og Flensborg-Gildet, der på morsom
og vittig vis og iført en spejderuniform
fra 60erne underholdt med alle tiders
lejrbålsunderholdning gennem tiderne.

Gildehal på Bygholm - 2. f.v. landsgildemester Helmut Werth, Dansk Spejderkorps
Sydslesvig/ Flensborg Gildet. (Fotos: Ingrid Danstrup)

Gildespejdere foran Jelling Kirke.

JELLING
Lørdag den 27. juni gik turen til Jelling, hvor gildemedlemmerne deltog i
gudstjenesten i kirken.
Efter gudstjenesten fortalte kirkeværge
Bjarne Bagge om Jelling-kongerne og
om kirken. Udenfor blev de berømte
Jellingsten taget i nøjere øjesyn. Efter
en tur op på Gorms Høj fortsattes der
til museet Kongernes Jelling, hvor museumsinspektør Hans Ole Mathiesen
tog imod.
HIMMELBJERGET
Mandag den 29. juni gik turen til
Silkeborg, hvor gildespejderne steg
ombord på båden ”Mågen”, der sejlede igennem ubeskriveligt smukke
naturomgivelser til foden af Himmelbjerget, hvorfra der vandredes op til
Himmelbjerget.
På et efterfølgende møde for Sct. Georgs Gildernes ”ambassadors”, hvor
der berettedes om denne afdelings
vigtige humanitære arbejde, blev der
hvervet 11 nye medlemmer.
Kl. 18 blev der afholdt en rigtig dansk
gildehal. Landsgildemester Helmut
Werth (Spejdergården Tydal, Sydslesvig) holdt både gildemestertalen og efterfølgende fem minutters Sct. Georg.
Han pointerede, at det er Sct. Georgs
Gildernes pligt at deltage i samfundsdebatten.
Nordisk Træf afsluttedes med en festmiddag på Bygholm med stemningsfyldt underholdning ved ”Gildekoret
fra Skive”.
ami

Jellings palisadeafmærkninger og de imponerende hvide obelisker i baggrunden.

The Jessen Girls på Bygholm: Lise Olsen og Mette Jessen, Dansk Spejderkorps Sydslesvig/ Flensborg Gildet. (Foto: Inger Pfingsten)
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FLENSBORG BYKIRKE

LITTERATURFEST.NU

Fælleskirkelige tiltag
[KONTAKT] De fem danske kirker/
menigheder i Flensborg arbejder sammen. Under overskriften ”Flensborg
Bykirke” gøres der her på KONTAKT
opmærksom på den nærmeste tids
fælles tiltag (dog ingen i august). Hvor
alle kirkernes medlemmer naturligvis
er lige velkomne.

med ”Jesus ved vandet”. De bibelske
historier om Jesus og vand ved sø og
strand og fjord (sejltur).

10.7.
Ugeskursus ”Intensiv koruge” med
rytmisk og klassisk kirkemusik (Faurés
Requiem) på Jaruplund Højskole;
afsluttes med to åbne koncerter: på
Duborg kl. 11 og i Ansgar kl. 14.

11.8.
19.30 Ansgar: Orgelfestival Sønderjylland-Schleswig. Vivaldis De 4 Årstider.
Jochen Brusch, violin. Sven-Ingwart
Mikkelsen, orgel.

15./16.7.
8.00 Ansgar og Helligåndskirken:
Børnebibeldage. Skoleklasser fra Kobbermølle-Skolen, Cornelius HansenSkolen, Gustav Johannsen-Skolen og
Oksevejens Skole er sammen med
deres menigheder/ præster til to dage

18.7. + 25.7. + 1.8.
12.00 Helligåndskirken: Halv times
sommerkoncert for åbne døre med
Stephan Krueger ved orglet.

23.8.
10.00 Ansgar: Guldkonfirmation for
de 180 konfirmander i årg. 1965 og
1966
1.9.
10.00 Harreslev danske Kirke: Babysalmesang. Tilmelding hos Susanne

Bramsen Böll på tlf. 0461-71334/
boell@kirken.de inden 1. september.
Holdet begynder den 1.9. og derefter hver tirsdag til og med den 3.11.
undtagen 29.9. Babysangen foregår i
kirken kl. 10.00-10.40, men kirken er
åben 15 min. før, ligesom der er tid
til en kop the/ kaffe og en hyggesnak
bagefter. Leder: kirkesanger Vibeke
Andresen, Flensborg.
6.9.
10.00 Ansgar: 14. s. eft. Trinitatis.
Gudstjeneste ved østersøstranden.
Ansgar, Sct. Hans og (den tyske menighed i) St. Petri.
13.9.
11.00 St. Nikolai: Klimapilgrim 2015.
Gudstjeneste i St. Nikolai som tegn til
opbrud til vandring til klimakonferencen i Paris.

SKØNT PÅ BENNETGAARD

Program udkommet
[KONTAKT] Årets litteraturfestival.nu
finder sted 16.-19. september fra Kiel i
syd til Haderslev i nord.
Mød: debutanten; politidirektøren,
der blev forfatter; forfatteren fra
Åland, der flere gange har været nomineret til ”Nordisk Råds litteraturpris”;
islændingen, der begejstrer læsekredse
og forfatteren, der skrev om Ove.

Måske har man allerede gættet nogle
af forfatterne?
Fredrik Backman, Hanne Bech Hansen, Ulla-Lena Lundberg, Auður Ava
Ólafsdóttir og Thomas Rydal.
Programmet fås på bibliotekerne, i
bogbusserne og kan læses på www.
litteratufest.nu

SOMMERBOGEN

Læs, anmeld
og vind
Bennetgaards leder Lola og ved hendes side husdamen Margrit, der elsker filosofi, og økonomaen Marianne, der er til ergomatiske øvelser. (Foto: Bernd Bossemeier)

Glæde hele sommeren
[KONTAKT] Hvor var vi bedrøvet
sidste efterår, da Lola ved afskeden
antydede, at sydslesvigernes afholdte
feriehjem i Københoved til trods for
alle bestræbelser nok måtte opgives.
Men takket være manges indsats kom
Bennetgaard atter på benene. Det lykkedes, i det mindste indtil videre, at
bevare sydslesvigernes elskede feriehjem. De små og organisatoriske forandringer mærkes næppe, og charmen
er heller ikke gået tabt.
Her er fortsat plads til nye og yngre
deltagere fra 60 års alderen, men også
for stamgæster som f.eks. 90-årige
Nikolai for nylig. Tillykke - omend lidt
forsinket. Fødselsdage er altid anledning til særlige aktioner.
Alle interesserede ældre finder oplysninger om ophold hos Dansk Sundhedstjeneste i Flensborg, tlf. 0461
579580.
Lola Lecius Larsen, hjemmets leder
igennem 14 år, er vendt tilbage.
Hun fortæller, at Bennetgaard indtil
videre kun har økonomi til seks måneders drift om året, fra april til september. Og kun under forudsætning

af, at hjemmet stadig støttes af fonde,
foreninger og ikke mindst af Bennetgaards Støtteforening.
Der arbejdes fortsat på højtryk for at
finde yderligere samarbejdspartnere,
så Bennetgaard kan holdes åbent
resten af året, evt. også med andre
formål.
Hjemmets leder har altid de bedste
ideer for aktiviteter. Sidste gang var
der et besøg på Gram Slot, som er undergået store forandringer. Vandområdet er blevet shinet op. Fortiden kan
opleves ved rundvisninger. To store
stalde er bygget om til imponerende
gæstgiveri med vinhandel og butik og
pynter herskabeligt på de sider, der
vender ud mod landevejen.
Margrit Djørup er nyansat medarbejder. Hun har overtaget opgaver på flere områder. Hun overtog lejligheden
og er en fin, profileret husdame med
vigtigt kendskab til socialrådgivning og
teologi.
Ny i det aktuelle team på Bennetgaard
er muntre og dygtige Marianne Iversen, der laver fortrinlig mad.
Bennetgaards rytme er dog uforandret.

Med tid og muligheder nok til hvile i
hyggelige værelser, eller ude i haven,
hvor de dejlige træer udfolder deres
pragt.
At komme på Bennetgaard er for
mange ældre som at komme hjem.
Nye ansigter opdages, og de kendte
ansigter vækker smukke minder.
Nyheder og forandringer i og omkring
landsbyen bemærkes. Nede ved Frihedsbroen har myndighederne forbedret hvilepladserne og stierne. Nær
Oksevejen strømmer den idylliske
Kongeå igennem ufattelig blomsterrigdom og angiveligt med mange foreller.
Naturen i dette betagende landskab
med de mange historiske minder er så
skøn, så dejlig dansk og så hjemlig.
Afskedssamværet for undertegnedes
hold på Bennetgaard blev et interessant møde med præsten AnnaElisabeth Bock, som underholdt med
fortællinger om gamle dage og glade
sange og melodier, som de ældre danske sydlesvigere er så fortrolige med.
Johanna

[KONTAKT] Biblioteket inviterer
alle børn til at deltage i læselystkampagnen Sommerbogen på Palles Gavebod, de danske børnebibliotekers fælles læselystkampagne
frem til 22. august.
Sommerbogen er for alle børn
mellem 7-14 år, der kan læse,
og det eneste, der kræves, er et
unilogin og en profil på www.pallesgavebod.dk.
For at være med i hovedkonkurrencen skal barnet anmelde mindst
tre bøger på pallesgavebod.dk. Det
er muligt at skrive anmeldelser og
at lave videoanmeldelser.
Der trækkes lod om en mulepose
med en I-pad mini, bøger og merchandise i.
Der er også en tablet, bøger og
merchandise til den, som laver
den bedste anmeldelse og bedste
videoanmeldelse.
Er man den, der laver flest anmeldelser, kan man vinde en masse
bøger specielt udvalgt til vinderen. Man kan vinde ugepræmier
for ugens anmeldelse, deltage i
Instagram-konkurrencer på @pallegavebod eller deltage i sommerbogsbingo.
I år kan alle skoleklasser på 4.-6.
klassetrin også deltage i skolekonkurrencen, hvor den klasse, der
laver flest anmeldelsern får besøg
af tv-værten og forfatteren Jacob
Riising.

SYDSLESVIG
Børnene kan også deltag i den
lokale Sydslesvig-Sommerbog 20.
juli-28. august.
Den konkurrence fungerer parallelt
med den landsdækkende, og man
kan deltage i begge dele. Gå på
bibliotekerne i Flensborg, Husum,
Slesvig og Egernførde eller i bogbusserne og hent masser af gode
bøger og læs løs.
Hent også de lokale sol-sedler,
som du bruger til at anmelde bøgerne ved at tildele 1-5 sole. Bøger
og solsedler kan hentes overalt på
vores udlånssteder.
På grund af sommerferien, hvor
bogbusser og filialer holder ferie,
kan sol-sedlerne kun afleveres på
eller sendes til Flensborg Bibliotek.
Hver gang man afleverer en
sol-seddel, får man en lille minipræmie f.eks. et bog- eller klistermærke.
Til sidst udtrækkes 10 vindere
blandt alle børn med mindst fem
afleverede anmeldelser.
https://www.dcbib.dk/nyheder/
kort-nyt/sommerbogen-2015
http://www.pallesgavebod.dk/boeger/sommerbogen2015/

