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GF-/SSF-UDFLUGT

SSFs HOVEDSTYRELSE

Sydslesvigsk Forening

LEDER

[KONTAKT] Ikke blot er den 
danske teater- og koncertsæson 
i Sydslesvig kommet i gang igen 
efter sommerpausen.
Også når det gælder besøgsak-
tiviteterne nord- og sydfra, så 
mindes tur-tilrettelæggerne, at 
der er noget at lære om mindre-
talsforståelse og måden at omgås 
hinanden på ved at gæste det 
dansk-tyske grænseland og de 
nationale mindretal dér. I mor-
gen, fredag, gæstes eksempelvis 
SSF og dens generalsekretær af 
en gruppe 24 amerikanske stu-
derende fra København for at 
høre nærmere om grænseland 
og mindretal.
Også foreningsinternt er for 
længst arbejdet gået i gang igen.
Mens det lokalt er udflugter, der 
står på programmet, er det over-

ordnede foreningsarbejde i gang 
med at planlægge festen af året.
SSW lægger op til sit landsmøde 
lørdag om en uge, hvor lands-
listen til kommunalvalget den 
7. maj næste år skal stykkes 
sammen under hensyn til kandi-
daters kvalifikationer og gegogra-
fiske hjemsted.
Og SSFs Hovedstyrelse tager nok 
en tørn omkring foreningsud-
vikling, når den mødes den 20. 
september. En række gruppers 
og den såkaldte tænketanks op-
læg drøftes og bearbejdes med 
henblik på foreningens fremtid, 
indhold og struktur.

SYDSLESVIGSK FORENING

I gang igen

Politbrunch
[KONTAKT] Politisk brunch ved SSF og SSW Flens-
borg by med politikeren Naser Khader om Islamisk 
Stat nu på lørdag kl. 11 på Flensborghus. 

Åbent hus
[KONTAKT] Kig bag skoleforeningens og kirkekonto-
rets kulisser: Åbenthus på CP i Flensborg fredag om 
en uge.

Local boy
[KONTAKT] Når Mongotube giver koncert på Adelby 
Kirkevej, er der også et sydslesvigsk islæt.

Fotodigte
[KONTAKT] Når vedkommende digte og gribende 
billeder går op i en højere enhed, er resultatet bare 
- flot.

[KONTAKT] I dagene op til Sydslesvigs 
børnemusikfestival på Christianslyst 
lørdag den 24. september kl. 11-15 er 
der et hav af arrangementer for børn 
rundt omkring i Sydslesvig.
Men på selve dagen - den 24. sep-
tember 11-15 - kulminerer tilbuddet 
på Christianslyst: En festlig dag med 
musik ved Janne Aagaard og band, 
gruppen Rumlerim, Tine Mynster og 
det store børnekor, lege og alskens 
aktiviteter for børnefamilier og andre 
interesserede.
Grillmad og drikke kan købes; gratis 
entré.
Regner det, rykker man indenfor.
Børnemusikfestivalen arrangeres af 
bl.a. SdU, SSF, skoleforeningen, cen-
tralbiblioteket og Aktivitetshuset.

For alle

[KONTAKT] SdU har 37 tilmel-
dinger til bedsteforældre-børne-
børn-lejren 20.-23. oktober på 
Christianslyst men har brug for 
flere for at kunne gennemføre 
lejren i efterårsferien. Sidste ud-
kald er den 20. september med 
online-tilmelding på www.dgi.
dk/201614956001.
Programmet for bedsteforældrene 
og deres 6-10-årige børnebørn 
byder på en heldagsudflugt, lege, 
sang, skovtur og andre inden- og 
udendørs aktiviteter. Og hver fa-
milie får sit eget rum.
Voksne betaler 100/ 80 euro, for 
børn betales 50 hhv. 40 euro.
Yderligere information: René Lan-
ge, 0178 4507 403, rene@sdu.de

Alle tiders
lejr venter

[KONTAKT] SSFs hovedstyrelse er 
indkaldt til åbent møde (undtagen sid-
ste dagsordenspunkt) tirsdag den 20. 
september kl. 18 (!) på Uffe-Skolen i 
Tønning med følgende dagsorden:
1. Spørgetid for medlemmer af for-
eningen
2. Mødet åbnes/ beslutningsdygtighed
3. Valg af dirigent
4. Protokol fra mødet 5. juli 2016
5. Fastlæggelse af endelig dagsorden
6. Formandens beretning
7. Nyt fra SSFs udvalg
8. Kulturudvalgets beretning v/ Bjørn 
Egeskjold/ drøftelse og godkendelse

9. Årsmødeudvalgets beretning v/ 
Gitte Hougaard-Werner/ drøftelse og 
godkendelse
10. Humanitært Udvalgs beretning v/ 
Leif Volck Madsen
11. Landsmødet 2016/ valg og kon-
tingent
12. Status på ændring af SSFs vedtæg-
ter
13. Foreningsudvikling: Oplæg v/ 
grupper og tænketank
14. Mødeplan 2017
15. Eventuelt
16. Lukket møde

Åbent møde

[KONTAKT] Grænseforeningen Vejle 
Vesteregn og SSF-distrikterne Lyks-
borg, Hanved og Store Solt inviterer 
søndag den 2. oktober kl. 11-18 til en 
udflugt til Ballum-byerne og Klægager-
gård ved Vadehavet og sangtime med 
Jens Rosendal og Rasmus Skov Borring

Tilmelding senest den 23. september 
til Lis Bewernick på 0152 0981 8038 
eller lis@ssf-lyksborg.de
SSF-medlemmer betaler 20 euro, børn 
gratis. Ikke-medlemmer betaler 30 
euro pr. voksen/ barn. (Se også KON-
TAKTside 5)

Udflugter sammen

Motiv fra Bal-
lum.

[KONTAKT] Sydslesvigsk Forening ind-
varsler sit landsmøde lørdag den 12. 
november kl. 9 på Husumhus, Nysta-
den/ Neustadt 95, Husum.
Dagsordenen, som udsendes to uger 
inden mødet, omfatter bl.a. beretning 
om årets arbejde ved SSFs formand 
Jon Hardon Hansen, orientering om 
regnskabet samt diverse udvalgsberet-
ninger.

1. næstformand Gitte Hougaard-Wer-
ner og FU-medlem Kirsten Futtrup står 
for valg; begge modtager genvalg.
Teater- og koncertudvalgets formand 
Hauke Paulsen, kulturudvalgets for-
mand Bjørn Egeskjold og udvalgsmed-
lem Kirsten Vognsen Weiss samt års-
mødeudvalgs-medlem Helle Wendler 
tager ikke imod genvalg. De andre 
gør.

SSF

Indvarsler landsmødet



16.
Litteraturfestival ”Ord fra nord” med Anne Lise Marstrand Jørgensen og Jesper Stein på Flens-
borg Bibliotek kl. 15
SSF Kobbermølle: Byvandring i Flensborg, fra havnespidsen kl. 18
SSF Hanved/Langbjerg: Til Christian Lassens Mindemuseum i Jar(de)lund, fra skolen kl. 14.20
SSF Rendsborg og menigheden: Bogbuscafé i Ejderhuset kl. 14.30-16.00
SSF Sønder Brarup: Roemos-spisning sammen med nabodistrikter på skolen kl. 19

17.
Litteraturfestival ”Ord fra nord” med Einar Már Guðmundsson og Morten Brask på Flensborg 
Bibliotek kl. 14
Vesterled: Årsmøde på Lejrskolehjemmet Vesterled kl.12
Dansk Kirke i Sydslesvig: Højskoledage om ”kirke, kultur, kristendom og klostre” på Valsbølhus 
kl. 9.30
SSF Flensborg by: Politisk brunch med Naser Khader om IS på Flensborghus kl. 11
Flensborg SSF Nord og roklubben: Naturoplevelse i strandkanten for børn og forældre/ bedste-
forældre i Østersøbadet kl. 10
SSF Hytten/Okslev: Sommerudflugt til København kl. 6-23
SSF Mårkær: Grænseforeningen Assens gæster børnehaven kl. 12
Slesvig SSF Frederiksberg: Deltager i årsmødet på Vesterled

18.
Ansgar Flensborg: Indsættelse af den nye sognepræst Christina Theresia Frøkjær kl. 13.30
Ansgar Flensborg: Koncert med kammerkoret ”Coro Misto” i kirken kl. 16.30
SSF Moldened: Sejltur på Slien, fra Gottorfer Damm i Slesvig kl. 13.45

19.
Flensborg SSF Nord: Margretheklub i menighedshuset kl. 14
Harreslev Ældreklub: Kaffetur til Dolleruper Destille, fra skolen kl. 14
SSF Skovlund-Valsbøl: Læsekreds i Skovlund Forsamlingshus kl. 19.30
SSF Hatsted: Børneaktiviteter i forsamlingshuset kl. 15 og bogbus kl. 16
Slesvig Folkekor: Korprøve kl. 19.45-21.30 i Ansgar Slesvig

20.
DCB, Historisk Samfund og SSW: Museumsinspektør René Rasmussen om ”Mindretalspolitikeren 
Ernst Christiansen” på Flensborg Bibliotek kl. 19
SSF: Hovedstyrelsesmøde på Uffe-Skolen, Tønning kl. 19
Flensborg Biffen: ”Under Sandet” vises på Flensborghus kl. 19.30
Flensborg SSF Sct. Jørgen/Mørvig: Tur til sort sol i Ribe, fra Jens Jessen-Skolen kl. 16
Slesvig SSF Frederiksberg: Jan Bahr om ”Patientenverfügung“, Mansteinstr. 9 kl. 19.30-kl. 21.30
SSF Bøglund: Hobby i forsamlingshuset kl. 19
Skovby Seniorklub: Møde i Hærvejshuset kl. 15

21.
SSF, SdU, DCB, DSfS m.fl.: Sydslesvigs Børnemusikfestival 21.-24.9.
SSFs Humanitære Udvalg: Inge Gillesberg om ”Skovrider for Gråsten Skovdistrikt” på Flensborg-
hus kl. 14.30
SSF Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
Slesvig Seniorklub: Spil i Ansgarsalen kl. 14.00

22.
SSW: Infomøde om turismeafgiften i Flensborg på Flensborghus kl. 19
SSF: Koncert med Sønderjyllands Symfoniorkester: ”Tjajkovskij og Sjostakovitj” i Tyske Hus, 
Flensborg kl. 20
Harreslev Kvindeforening: Kreativ aften med Marianne Huy på skolen kl. 19.30
SSF Egernførde: 4-dages tur til Bornholm 22.-25.9.
Slesvighus-Biografen: ”Under Sandet” på Slesvighus kl. 19.30
SSF Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
Aktive Kvinder Slesvig: Tur i barokhaven og Globushuset ved Gottorp Slot, kl. 14 ved indgangen 
til barokhaven

  UGEN 
DER KOMMER

Styrk vores mindretal -  
skaf et nyt SSF-medlem!

Udgiver: Flensborg Avis. 
Ansv. chefred. Jørgen Møllekær. Redaktion: Bernd Engelbrecht, 
Dansk Generalsekretariat, Nørregade/Norderstr. 76, 24939 Flensborg 
Post til Postfach 2664, 24916 Flensborg 
Telefon 0461/14408 120 eller 14408 122 · Fax 0461/14408 131
Internet: www.syfo.de · e-mail: info@syfo.de
Udkommer hver torsdag. Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten.

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

KONCERT 22. SEPTEMBER

HUMANITÆRT UDVALG

FLENSBORG-BIFFENDANSK KIRKE I SYDSLESVIG

TOURISMUSABGABE

Flensborg Avis -  torsdag den 15. september 2016 - side 2

MINDRETALSPOLITIKERE

LYNKURSUS

[KONTAKT] SSFs Humanitære Udvalg 
inviterer til foredrag »Skovrider for 
Gråsten skovdistrikt« om Naturstyrel-
sens arbejde og nyt fra Gråsten-sko-
vene med skovrider Inge Gillesberg 

onsdag den 21. september kl. 14.30 
på Flensborghus.
Tilmelding til Bysekretariatet, tlf. 0461 
14408-126 senest fredag formiddag 
den 16. september.

En skovrider fortæller

[KONTAKT] 17. s.e.trin., søndag den 
18.9. (Mark. 2, 14-22) er der dansk 
gudstjeneste i: 
FL Ansgar 13.30 Frøkjær, indsættelse
FL Helligåndskirken 10 Ørsted
FL Sct. Hans 10 Dal
FL Sct. Jørgen 10 Egeris
FL Sporskifte 10 Hougesen
Hanved, se Harreslev
Harreslev 11.30 Ørsted
Jaruplund 9.30 Rønnow
Lyksborg 11.30 Egeris
Medelby skole 11 Rønnow
Dedsbøl Apostelkirke 14 Knudsen
Læk 10 Knudsen
Vesterland 10.30 Mortensen

Husum 15 Vogel
Tønning 11 Jørgensen
Egernførde 10 Mønsted
Rendsborg 14.30 Mønsted
SL Ansgar 10
Kappel 10 Korsgaard
Sønder Brarup 10 Kühl

TORSDAG 15.9.
Egernførde 16 Mønsted, ældreboliger

FREDAG 16.9.
Sct. Hans 18 Dal

LØRDAG 17.9.
Frederiksstad 16.30 Vogel

Danske gudstjenester

[KONTAKT] SSW-Kreisverband und 
SSW-Ratsfraktion laden ein zu einem 
öffentlichen Infoabend zur geplan-
ten »Tourismusabgabe - Verfahren, 
Satzung, Nutzen?« am Donnerstag, 
den 22. September, 19 Uhr, ins Flens-

borghus, Norderstr. 76.
Ein Vertretr der Stadtverwaltung be-
richtet über den Stand der Fragebo-
genaktion und der Planung, Betroffene 
über ihre Erwartungen in Sachen 
Abgabe.

Infoabend für alle

[KONTAKT] Der er »billedbogsdag« 
på Flensborg Bibliotek torsdag den 
22. september med et  lynkursus i 
billedbogens muligheder i det tospro-
gede arbejde, tilrettelagt af Center 
for Undervisningsmidler og Dansk 
Centralbibliotek i tæt samarbejde med  
Flensborg universitet.
Billedbogen åbner for masser af mulig-
heder. Ud over at give børn, forældre 
og bedsteforældre en god oplevelse 
kan billedbogen med fordel anvendes 
aktivt, når børn skal lære sprog. I vores 
tosprogede hverdag i Sydslesvig kan 
billedbogen bruges som en stærk res-
source i arbejdet med sprogindlæring, 
lige fra vuggestuen til danskkurser for 
voksne.
Arrangørerne ønsker med det tre timer 
lange kursus at komme godt omkring 
emnet, og de har allieret sig med en-
gagerede fagfolk.
Professor Ivy York Möller-Christensen 
fra Flensborg universitet præsenterer 
et fagligt oplæg om billedbogen og to-
sprogethed. Dernæst er der inspiration 
at hente, når de tre forlag Rosinante, 
Carlsen og Gyldendal præsenterer det 
bedste fra deres hylder fra 2015/2016. 
Og til slut fortæller billedbogsillu-
strator Birde Poulsen om billedernes 
understøttende funktion og virkning 

i billedbøger. Birde Poulsens flotte 
illustrationer kan opleves – og selvføl-
gelig vil der være udstilling af en masse 
spændende billedbøger.
Kurset klæder deltagerne på til at an-
vende billedbogen kvalificeret i det to-
sprogede arbejde – både overfor børn 
og voksne. Og for den almindeligt in-
teresserede er der god viden at hente.
Kurset gentages tre gange den 22. 
september: kl. 9-12 for pædagoger og 
andre interesserede, kl. 15-18 for sko-
lebibliotekarer/ lærere og andre inte-
resserede og kl. 19-22 for dansklærere 
og andre interesserede.
Det er gratis at deltage og tilmelding 
bør ske til Gabriel Fischer-Kosmol på 
gfk@skoleforeningen.de senest man-
dag, 19. september.

AS

Billedbogsdag for alle

[KONTAKT] Der bliver et første fore-
drag om nogle af de mest fremtræ-
dende mindretalspolitikere i Slesvigs 
nyere historie på Flensborg Bibliotek, 
Nørregade/ Norderstr. 59, tirsdag den 
20. september kl. 19.
Museumsinspektør René Rasmussen 

fra Sønderborg Slot fortæller om Ernst 
Christiansen, chefredaktør på Flens-
borg Avis fra 1906 til sin død i 1941.
Op til folkeafstemningen i 1920 ar-
bejdede han for en langt sydligere 
grænse. Han var toneangivende inden 
for mindretallet. I mellemkrigstiden 

var han det danske mindretals reelle 
politiske leder.
Entré: 6 euro.
Arrangeret af Forskningsafdelingen ved 
DCB, Historisk Samfund for Sønderjyl-
land og SSW.

Om Ernst Christiansen

[KONTAKT] Tirsdag den 20. 
september kl. 19.30 viser Flens-
borg-Biffen den første film i den 
nye sæson: Martin Zandvliets 
drama »Under Sandet« om tyske 
krigsfangers minerydning af de 
danske strande og klitter efter 
anden verdenskrigs ophør.
”Under Sandet” dækker over 
et hidtil ufortalt kapitel af den 
danske efterkrigs tidshistorie. 
En engelsk konvoj overdrager 
hundreder af helt unge tyske 
krigsfanger i danskernes vare-
tægt. De skal fjerne de to milli-
oner landminer, som den tyske 
besættelseshær har gravet ned i 
sandet langs den jyske vestkyst.
Den danske sergent Carl Leo-
pold Rasmussen har komman-
doen over den tyske deling. 
For Carl bliver det ikke bare 
kampen om liv og død, men om 
had, forsoning og tilgivelse.
Biffens folder kan afhentes på 
Flensborghus, Aktivitetshuset 
og på Flensborg Bibliotek eller 
downloades fra SSFs hjem-
meside www.syfo.de, Nordisk 
Informationskontors hjemmesi-
de www.nordisk-info.de og fra 
Dansk Centralbiblioteks hjem-
meside www.dcbib.dk

Under 
Sandet

[KONTAKT] Torsdag den 22. septem-
ber kl. 20 arrangerer SSF koncert med  
Sønderjyllands Symfoniorkester i Tyske 
Hus/ Deutsches Haus i Flensborg.
Der bydes på et rent russisk pro-
gram med to kæmper fra hver deres 
tid. Først Tjajkovskijs Symfoni nr. 6, 
’Pathetique’, som er hans sidste og 
stærkt følelsesladede symfoni. Han 
døde under mystiske omstændigheder 
bare ni dage efter premieren. Der-
næst Sjostakovitjs violinkoncert nr. 
1, som blev komponeret i 1947-48. 
Sjostakovitj havde ligesom flere andre 
kunstnere begrænset frihed under 

Stalin, så koncerten blev ikke opført 
umiddelbart efter færdiggørelsen. Den 
undergik også en række ændringer, 
inden den for første gang blev opført 
den 29. oktober 1955.
Sergei Dogadin er aftenens solist – en 
ung violinist som allerede har høstet 
priser ved flere store violinkonkurren-
cer.
Orkestret dirigeres af Günther Albers.
Billetter: ssf-billetten.de, +49 461 
14408 125, SSFs sekretariater, Akti-
vitetshuset, sh:z Ticketcenter og ved 
indgangen.

To russiske giganter
Günther Albers dirigerer orkestret og solisten gennem to russiske giganters værker.



ALLE VELKOMMEN

VANDERUP

GODE HISTORIER FRA SØNDERBORG SLOT
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ÅBENT HUS PÅ LYREN I PADBORG

[KONTAKT] Fredag den 23. septem-
ber kl. 19:30 giver bandet Mongotube 
koncert i Sct. Jørgen-Mørvig Menig-
hedshus i Flensborg, indbudt af SSF og 
menigheden.
Mongotube opstod i 2011 som et 
samarbejde mellem komponist, pro-
ducent og keyboardspiller Torben 
Egeris og sangskriver og sanger Lotte 
Arnsbjerg.
Samarbejdet resulterede 2013 i al-
bummet 432, indspillet med Flem-
ming Rasmussen som producent og 
musikerne Moussa Diallo (bas og kor), 
Tomas Ortved (trommer), Nils Hen-
riksen (guitar), Gavino Murgia (sax og 
stemme) og Ayi Solomon på percus-
sion.
Musikken hviler på et elektronisk fun-
dament, der blendes ind i et akustisk 
univers. Det er gennemkomponerede 
værker, der leder opmærksomheden 
til navne som Kate Bush, Goldfrapp og 
Savage Rose.
Teksterne er billedskabende og po-
etiske fortællinger, der nærmest som 
visualiseringer guider publikum ind i 
en salig, dybfølt stemning. 
Mongotube er:
• Torben Egeris - komponist, produ-
cer, keyboards - aktiv på den europæi-
ske scene siden 1980. Udgivelser med 

Funk Connection, Extrem Normal, The 
Stuff, ET- Free og Maryam Mursal. Ar-
bejder sideløbende med udgivelser af 
meditativ musik og teaterprojekter.
www.torbenegeris.com
• Lotte Arnsbjerg - sangskriver, 
tekstforfatter, sanger - aktiv på den 
danske scene siden 1991. Udgivelser 
Glamorama, Salmernes Bog og Toner 
Fra Himlen m.fl. Arbejder sideløbende 
med skuespil, poesi, healing og vej-
ledning.
www.lottearnsbjerg.com
• Ayi Solomon - percussion, vocal 
- aktiv på den europæiske scene si-
den 1980. Udgivelser med Classique 
Vibes, NewJungle Orchestra, Palle 
Mikkelborg, Match Brothers, Moussa 
Diallo Band, Dalia Faitelsonis Global 
Sound.
www.facebook.com/Ayi-Solomon
•Mikkel Nordsø – guitars - aktiv på 
den europæiske scene siden 1973. 
Udgivelser med Buki Yamaz, Sneakers, 
Anima, Acoustic guitars, Blue Lotus, 
Mikkel Nordsø Band, Moonjam, 
Moussa Diallo.
www.mikkelnordsoe.com
Billetsalg ved indgangen: 17 euro 
(medlemmer: 12 euro).
www.mongotube.net

Mongotube tryllebinder

Mongotube.

[KONTAKT] Søndag den 18. sep-
tember ved gudstjenesten kl. 13.30 
indsætter provst Viggo Jacobsen Ans-
gar/ Flensborg Nords nye sognepræst 
Christina Theresia Frøkjær.
Efter gudstjenesten inviteres til kaffe og 
samvær i menighedshuset.
Indsættelsen slutter med koncert i 
kirken kl. 16.30 med koret Coro Mi-
sto (italiensk: »blandet kor«), et 25 år 
gammelt kammerkor fra Aalborg, der 
ledes af dets dirigent og grundlægger, 
komponisten Søren Birch.
Der er gratis adgang til koncerten.
Koret står for kormusik af høj kvalitet, 
hvor der kæles for detaljen og arbej-
des intenst med det klanglige udtryk. 
Repertoiret består primært af nyere 
værker, værker fra den romantiske pe-
riode og værker af Søren Birch.
Koret optræder oftest acapella, men 

har også samarbejdet med bl.a. blok-
fløjtenisten Michala Petri og Aalborg 
symfoniorkester.
Coro Misto har udgivet flere CDer.
Koncertaktiviteterne i udlandet er bl.a. 
gået til Færøerne, Sydkorea, Sverige og 
i år Tyskland, hvor afslutningskoncer-
ten altså er henlagt til Flensborg.
Temaet er moderne nordisk kirkemu-
sik - tildels til gamle tekster.
Danmark er repræsenteret af Søren 
Birch, Sverige af Per Gunnar Peters-
son, Estland af Arvo Pärt og Norge af 
tre komponister: Knut Nystedt, norsk 
musiks grand old man, der har skrevet 
mange korklassikere, Henning Som-
merro, som er kendt for sin eksperi-
menterende stil, og Ola Gjeilo, der bor 
i Californien og arbejder med inspirati-
on fra både jazz og folkemusik.

Stor dag på søndag

Ansgar Kirkes nye sogne-
præst Christina Theresia 
Frøkjær indsættes nu 
søndag - her sammen med 
familien (Steffen, Erik og 
Sif). (Foto: pkm)

Coro Misto afslutter ind-
sættelsen med en koncert.

[KONTAKT] På den officielle Europe-
an Cooperation Day onsdag den 21. 
september holder Regionskontor & 
Infocenter åbent hus fra kl. 15 til 17 
på Lyren 1 i Padborg for at markere 
det grænseoverskridende samarbejde 
i Europa. 
På Regionskontor & Infocenter har 
medarbejderne beskæftiget sig med 
forskelle og ligheder i næsten 20 år. 
Hvordan holder man et dansk-tysk 
møde eller hvordan motiverer man 
kulturaktører til at være aktiv hen over 
grænsen? Regionskontor & Infocenter 
gør rigelig brug af deres erfaringer og 
deler deres viden med fagfolk, men 
også med borgerne i hele regionen, på 

tværs af grænser.
Derfor inviterer Regionskontor & Info-
center alle borgere til et åbent hus-ar-
rangement for sammen at markere 
den internationale European Coope-
ration Day. En dag, som bliver fejret i 
hele Europa, for at sætte fokus på det 
grænseoverskridende samarbejde.
De besøgende kan stille spørgsmål, se 
film eller få mere at vide om grænse-
overskridende aktiviteter.
Desuden er medarbejderne interesse-
ret i de besøgendes meninger: hvilken 
kage er bedst? Smag på både den dan-
ske og tyske version.
Medarbejdere fra det aktuelle Inter-
reg-projekt KursKultur, Kulturaftale 

Sønderjylland-Schleswig og Regions-
kontor & Infocenter står til rådighed 
hele eftermiddagen.
På programmet er et foredrag om 
betydningen og udviklingen af det 
grænseoverskridende kultursamarbej-
de, rådgivning om støttemuligheder 
til dansk-tyske projekter, tips til mar-
keting og pressearbejde og desuden 
informationer til grænsependlere.
Angela Jensen

www.region.dk/ www.region.de
www.kulturfokus.dk/ www.kulturfo-
kus.de
www.pendlerinfo.org
www.facebook.com/Region.SJSL

Smag på kulturen

[KONTAKT] Museumsinspektør René 
Rasmussen kommer til Holtenå For-
samlingshus i Westenhofstrasse 8 fre-
dag den 30. september for i det dan-
ske forsamlingshus kl. 19 at fortælle 
gode historier fra Sønderborg slot.
Han er indbudt af SSF Holtenå og by-
en Kiels kulturafdeling.
Slottet har været hjem for hertuger, 
konger og en enkelt kejser.
I gravkapellet står 46 kister med de 
jordiske rester af Hertug Hans og hans 
efterkommere. Men hvorfor står kister-
ne ikke stille?
I 18 år sad kong Christian den 2. fange 

på Sønderborg Slot. Men hvor er det 
runde bord? Og hvorfor er han tilsyne-
ladende forkølet?
Kejser Wilhelm I kom ind gennem 
vinduet. Men hvor kom han fra? Og 
hvordan har han overlevet indtil i dag?
Sønderborg Slot er fyldt med gode 
historier -  og museumsinspektør René 
Rasmussen elsker at fortælle dem. Og 
han er god til det...
Entréen er sat til 5 euro.
Arrangørerne har planlagt en bustur til 
Sønderborg slot senere på året.

 

En spøgende hertug, en vandrende
konge og en flyvende kejser

Museumsinspektør René Rasmussen 
elsker at fortælle gode historier. (Foto: 
Lars Salomonsen)

[KONTAKT] Vanderups danske foreninger, skolen og bør-
nehaven inviterer medlemmer, forældre, familie og venner 
til en hyggelig aften med fællesspisning og underholdning i 
morgen, fredag, den 16. september kl. 18.30 i skolens gym-
nastiksal.
Efter fælles spisning bliver der underholdning med Ander-
sens Kuffertteater og kaffe og dessert.
Voksne betaler 5 euro, børn sammen med voksne har gratis 
adgang, uden voksen betaler de 2,50 euro.
Lynhurtig tilmelding til skolen (04606 298) er påkrævet.

Mad og 
kuffertteater

Andersens Kuffertteater underholder.

[KONTAKT] Noget af skoleforeningens administration, teknik 
osv. og kirkekontoret er flyttet og har indrettet sig i deres re-
spektive lokaler på den fhv. Christian Paulsen-Skole i Sønder-
gravene/ Südergraben i Flensborg og indbyder derfor til åbent 
hus med rundvisning i lokalerne, musik og hotdogs fredag den 
23. september kl. 13-16.30.
Alle er velkomne.

[KONTAKT] 32 sangere med dirigen-
ten Camilla Hyttel fra Sysselkoret i 
Hjørring smutter forbi Flensborg Bib-
liotek og giver en kort koncert lørdag 
den 24. september kl. 12.30-13. Kl. 
15 giver koret en ligeledes offentlig 

koncert på Danevirke Museum.
Det rytmiske kor har eksisteret i over 
25 år og har bl.a. sunget på den kine-
siske mur.
Fri entré.

Sysselkoret synger

Åbent hus
på CP
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KIRKESIDEN
Jacob Ørsted, Henriette Gosvig Knudsen & Ruben Fønsbo

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

Evangelisk-luthersk
nadverforståelse

De to sakramenter: Dåb og nadver

Den KRistne KiRKe har i århund-
reder haft syv sakramenter. Det har 
den katolske kirke også i dag. De 
blev fastlagt på Firenzekoncilet i 1439, 
men den evangelisk-lutherske kirke 
har kun to, dåben og nadveren. efter 
evangelisk-luthersk opfattelse skal et 
sakramente være indstiftet af Jesus, 
og dets udførelse skal være forbundet 
med et løfte om syndernes forladelse 
og evigt liv. Jesus indstiftede selv då-
bens sakramente efter sin opstandelse 
(Matt.28,19), og ligeledes indstiftede 
han nadverens sakramente skærtors-
dag aften (Matt.26,26-29).   

Gud kommer til os, når vi læser Bi-
belens ord, når vi lytter til prædikenen 
og gennem dåben og nadveren. sakra-
menterne er nemlig Guds instrumen-
ter, gennem hvilke han handler nådigt 
med os. De er det synlige udtryk for 
Guds usynlige nåde. sakramenterne 
er tillige gyldige i kraft af Jesu ord, 
som udtales, når sakramenterne for-
valtes. Det er de også, selvom de for-
valtes af en kættersk præst. således er 
en ret udført dåb eller nadverfejring 
altså gyldig i kraft af Jesu ord. Det be-
tyder, at fra Guds side er det hele nu i 
orden. Men sakramenternes frelsende 
virkning forudsætter min tro. Det er 
nemlig ikke nok, at sakramenterne 
udføres gyldigt på mig, og at det hele 
er i orden fra Guds side. Jeg må også 
selv personligt modtage sakramenter-
nes frelsende virkning, og det gør jeg, 
når jeg tror på dem. Modtager jeg ikke 
sakramenterne i tro, da afviser jeg de-
res frelsende virkning. Forskellen på 
dåbens og nadverens sakramente er, 
at i dåben gøres jeg til Guds barn én 
gang for alle, mens nadverens sakra-
mente bekræfter for mig, at jeg stadig 
er Guds barn, sådan som dåben tilsag-
de mig. Den kristne kirke har altid be-
tragtet nadveren som kirkens centrale 
gudstjenestehandling, og som kirkens 
helligste mysterium. Her kommer Je-
sus – og dermed Gud – til os i brød og 
vin, altså forbundet med disse fysiske, 
materielle elementer. 

Misbrug af nadveren på Luthers tid
For Martin Luther (1483-1546) var 

nadveren helt central. Her stod Luther 
ganske på linje med kirken helt tilbage 
til de ældste tider. Men Luther var kri-
tisk over for sin samtids nadverfejring. 
Det hang sammen med, at teologerne 
i flere århundreder ikke havde inte-
resseret sig for nadveren, og derfor 
havde forskellige misbrug sneget sig 
ind. Misbrugene var især knyttet til de 
såkaldte privatmesser og sjælemesser. 
Disse messer og deres nadverfejring 
blev frembåret som et offer til Gud 

for folk, som ikke var til stede eller i 
live. Fremfor alt var Luther imod den 
tanke, som lå bag disse messer, nemlig 
at Jesus kun skulle havde slettet arve-
synden med sin korsdød. til gengæld 
skulle Jesus så have indstiftet messen 
med nadverfejringen som et nyt of-
fer. Denne messe skulle så sone folks 
daglige synder samt de dødes pinsler 
i den katolske skærsild. Det fejlagtige 
ved denne ”messeofferteori” var ifølge 
Luther, at messerne og deres nadver-
fejring blev gjort til et nyt sonoffer ved 
siden af Jesu sonoffer på Golgata. iføl-
ge den tids teologi havde Jesus jo kun 

gjort fyldest for arvesynden på korset. 
De daglige synder måtte så klares via 
de nævnte messer. Dette var tillige 
en god forretning for kirken, for folk 
skulle betale for disse messer. Alt dette 
stemmer ikke med skriften, sagde Lu-
ther. skriften lærer, at Kristi død på 
korset er fyldestgørende for alle syn-
der, både for arvesynden og de daglige 
synder, og at mennesket retfærdiggø-
res hos Gud gennem tro på den kors-
fæstede Kristus, ikke ved præstationer 
eller messeofre. 

Dette grove misbrug af messerne 
som et frelsesmaskineri og en penge-
maskine har den katolske kirke gjort 
op med. Alligevel er der lutheranere, 
som mener, at den katolske kirke også 
i dag adskiller messeoffer og Golgata-
offer. siden reformationen pointerer 
den katolske kirke ganske vist, at Jesu 
død på korset var et offer til Faderen 
én gang for alle, og at dette slettede 
alle synder. Men samtidig understre-
ges det, at Jesus ofrer det selvsamme 
offer til Faderen i hver højmesse, så at 
vore daglige synder tilgives derved. 
Og den, der siger, at dette messeoffer 
ikke er et sandt sonoffer for levende 
og for døde i skærsilden, forbandes af 
den katolske kirke.

Luthersk nadverforståelse 
Luther og den evangelisk-luther-

ske kirke tror på, at den korsfæstede 
Jesus er virkeligt og realt til stede i det 
indviede nadverbrød og i den indvi-
ede nadvervin. Det gør den katolske 
kirke også. Jesu nærvær i disse nad-
verelementer er tilstedeværelsen af 
Jesu Golgataoffer, og dette offer giver 
han os at spise og drikke i brød og 
vin. når vi derfor spiser Jesu legeme 
og drikker hans blod i brød og vin, 
er det ikke et symbol eller et billede 
på Jesus, vi indtager, men vi indtager 
det legeme, som har ofret sig for os på 
Golgatas kors, og vi drikker det blod, 
som blev udgydt dér. Herom siger Je-
sus: ”Hvis ikke i spiser Menneskesøn-
nens kød og drikker hans blod, har i 

ikke liv i jer. Den, der spiser mit kød 
og drikker mit blod, har evigt liv, og 
jeg skal oprejse ham på den yderste 
dag. For mit kød er sand mad, og mit 
blod er sand drik. Den, der spiser mit 
kød og drikker mit blod, bliver i mig, 
og jeg i ham. efter dette var der mange 
af hans disciple, der forlod ham” (Joh. 
6, 54-6.66). For Luther stod det fast, at 
vi har Jesu Golgataoffer virkeligt og 
realt nærværende i nadverbrødet og 
nadvervinen. Det betyder, at der er et 
100 % identitet mellem det historiske 
Golgataoffer og det Golgataoffer, som 
er til stede i nadverens brød og vin. 

Den Jesus, der har ofret sig på Golgata 
for 2000 år siden, netop han er til stede 
med det selv samme offer i nadverbrø-
det og nadvervinen, således at vi får 
dette offer at spise og drikke. Vi kan 
derfor ikke forstå nadveren uden at 
forstå Jesu offer på Golgata for 2000 år 
siden. 

Jesu Golgataoffer langfredag og nad-
verens indstiftelse skærtorsdag

Jesu død på Golgatas kors langfre-
dag var et stedfortrædende sonoffer. 
Det betyder, at Jesus trådte i vort sted. 
Du og jeg skulle have hængt på et kors 
i al evighed belæsset med vore synder. 
Og på det kors skulle Guds vrede have 
straffet os for vore synder i al evighed. 
Men Gud besluttede at frelse os. Han 
trådte i vort sted. Han blev menneske 
i Jesus, og så tog han menneskehedens 
synd og lagde den over på sig selv. 
Derefter steg han op på korset med 
denne synd og frembar sig selv som 
et offer til Gud, således at Guds vrede 
over al verdens synd kunne slå ned i 
ham i stedet for i os. Det er dét, Jesus 
fremhæver skærtorsdag aften med 
nadverens indstiftelse. skærtorsdag 
indstifter han nadverbrødet med or-
dene: ”Dette er mit legeme, som gives 
for jer” (Luk. 22,19). 

Her står vi ved det store myste-
rium, at Jesu Golgataoffer er til stede i 
nadverbrødet. Men ikke bare det. Jesu 
Golgataoffer finder også sted her og nu 
i nadverfejringen. Læg godt mærke til, 
at Jesus taler i nutid. Det er det samme, 
der sker hver eneste gang, vi selv ind-
vier nadverbrødet og fejrer nadveren. 
Det er ikke et nyt offer, der finder sted, 
men det er Jesu Golgataoffer, som han 
gør nærværende og giver os at spise. 
”Dette er mit legeme …” betyder altså, 
at Jesu Golgatalegeme er til stede i det 
brød, dine øjne ser, og at Jesus gør sit 
Golgataoffer nutidigt. Det finder sted 
nu, han beamer det hen til os. Ordene 
”… som gives for jer” betyder ”… som 
ofres til Faderen i stedet for jeres lege-
mer.” Det handler om det stedfortræ-

dende ved Jesu død, dét, at han bar sig 
selv frem og blev ramt i stedet for os. 

På samme måde skal vi forstå Jesu 
ord om vinen skærtorsdag aften, hvor 
han siger: ”Dette er mit blod, pagtens 
blod, som udgydes for mange til syn-
dernes forladelse” (Matt. 26,28). ”Dette 
er mit blod …” betyder, at det blod, der 
flød fra Jesu legeme på Golgatas kors, 
er til stede her i den vin, dine øjne ser 
i alterbægeret, så du kan drikke det 
og forvisses om syndernes forladelse 
og det evige liv. Jesus siger videre, at 
hans blod er ”pagtens blod”; det hører 
til ”den nye pagt” (Luk. 22,20). Jesu 
blod på korset opretter en ny pagt, en 
ny frelsesordning. Denne nye pagt be-
står netop af Jesu blod, som udgydes 
på Golgatas kors, så verdens synder 
tilgives. Og dette offerblod, denne nye 
pagt, er realt og virkeligt til stede i 
nadverens vin, ja, offerblodet udgydes 
”for os” i vinen, det finder sted nu, så 
realt og nærværende er Golgataoffe-
rets blodsudgydelse. Læg igen mærke 
til, at Jesus taler i nutid. 

Vi hører dette i en lidt anden ord-
lyd, når vi selv fejrer nadver i vore kir-
ker. Her lyder Jesu ord således: ”Den-
ne kalk er den nye pagt i mit blod, som 
udgydes for jer til syndernes forla-
delse.” Meningen er den samme som 
ovenfor. Ordene ”denne kalk” henvi-
ser til det, der er i kalken, nemlig Jesu 
blod. ”Denne kalk er den nye pagt…” 
betyder, at kalkens indhold, blodet, er 
den nye frelsesordning.  Ordene ”… i 
mit blod, som udgydes for jer til syn-
dernes forladelse” er en nærmere for-
klaring af den nye pagt: den består af 
Jesu blod, og det blod udgydes i stedet 
for vort blod, og det har den egenskab, 
at det tilgiver verdens synder.

Det handler igen om det stedfor-
trædende ved Jesu blodsudgydelse på 
korset. Hans blod blev udgydt på kor-
set i stedet for vort blod. sådan skulle 
det egentlig have gået os, men Jesus 
trådte i vort sted, og med sin blodsud-
gydelse skaffede han syndsforladelse. 
Det er dette drama, der er til stede 
ved nadverfejringen, når ordene ly-
der: ”Denne kalk er den nye pagt i mit 
blod, som udgydes for jer til syndernes 
forladelse.” når vi derefter drikker af 
alterbægeret, drikker vi det blod, som 
har gjort fyldest for alle vore synder.

Dermed ophørte den gamle pagt. 
Den blev også indstiftet med blod i sin 
tid. Det hører vi om i 2. Mos. 24, 8. Den 
gamle pagt var pagten mellem Gud og 
israel, og den varede fra den blev ind-
stiftet ved sinai bjerg til Jesus indstif-
tede den nye pagt skærtorsdag aften. 

Den aften befalede Jesus også sin 
menighed, at den skulle ”gøre dette 
til min ihukommelse” (1.Kor. 11,24f.). 
Gøre hvad? Fejre nadveren med Jesu 
ord og bruge brød og vin. Det er på 

den måde, Jesu Golgataoffer kommer 
til stede og er nærværende og gives til 
os. Det er ved at fejre nadveren og del-
tage i den, at vi ihukommer Jesu død 
for os. At fejre nadver er at ihukomme. 

Andre holdninger
Det var ikke alle teologer, der var 

enige med Luther og den katolske kir-
kes lære om Jesu Golgataoffers virkeli-
ge nærvær i det indviede brød og vin. 
Her kan vi tænke på Berengar af tours 
(død 1088), på Luthers kollega Andre-
as Karlstadt (1486-1541), på erasmus af 
Rotterdam (1466-1536), på de schweizi-
ske reformatorer Ulrich Zwingli (1484-
1531), Johannes Calvin (1509-1564), 
Oekolampadius (1482-1531), Oswald 
Myconius (1488-1552), Heinrich Bul-
linger (1504-1575) og strassburgrefor-
matoren Martin Bucher (1491-1551). 
senere afviste Luthers nære medarbej-
der, Philip Melanchton (1497-1560), det 
også. Det samme gjorde gendøberne 
på reformationstiden. I nyere tid fin-
der vi den samme afvisende holdning 
hos den schweiziske teolog Karl Bart 
og hos Pinsebevægelsen og baptister-
ne, som har rødder i reformationsti-
dens gendøbere. For disse folk er brød 
og vin kun tegn på den frelse, Jesus 
har vundet os med sin korsdød. Både 
Luther og den katolske kirke forkaster 
disse teologers lære som vranglære, og 
det gør den evangelisk-lutherske kirke 
også i dag i dens bekendelsesskrift 
Confessio Augustana, artikel 10.

Behandlingen af Brød og vin
Luther og den katolske kirke var og 

er enige om, at Jesu Golgataoffer er vir-
keligt og rigtigt til stede i det indviede 
brød og vin og gives menigheden som 
frelsende mad og drikke. De er også 
enige om, hvordan man skal behandle 
nadverelementerne. Det brød og den 
vin, som skal gives til altergæsterne, 
skal være indviet med Jesu indstiftel-
sesord. ellers er det ikke Jesu legeme 
og blod. Hvis det indviede brød og 
vin slipper op under nadverfejringen, 
må det næste brød og vin derfor også 
indvies. ellers rækker præsten bare 
brød og vin til menigheden.  Jesus tog 
nemlig brød og vin og udtalte indstif-
telsesordene over dem, hvorved hans 
offerlegeme og offerblod kom til stede 
i brødet og vinen.  Det kom til stede 
netop i dét brød og dén vin, Jesus stod 
med i hånden og indstiftede, og ikke i 
alt muligt andet brød og vin. 

Ligeså hører det til klassisk nadver-
forståelse, at alt det indviede brød og 
vin skal spises og drikkes. Luther  anså 
det for helligbrøde at hælde indviet vin 
tilbage i flasken og lægge indviet brød 
tilbage i nadverdåsen og genindvie og 
genbruge det. Her stod han på linje 
med den katolske kirke. Læg mærke 
til, at Jesus ikke siger, at det indviede 
brød og vin hører op med at være hans 
legeme og blod. Jesus har indstiftet 
nadveren og pålagt sin menighed at 
spise og drikke det indviede. Derfor 
skal menigheden gøre det, også hvis 
der er indviet nadverbrød og -vin til-
overs efter gudstjenesten. Det var også 
Luthers holdning. Menigheden skal 
ikke gøre det som en sur pligt, men til-
bedende, fuld af glæde og taknemlig-
hed over dette hellige mysterium.  

i 2017 fejrer vi 500-årsjubilæum 
for reformationen. Her vil det sikkert 
blive understreget, at vores kirke er 
luthersk. Hvis vi virkelig er det, må vi 
også respektere den evangelisk-luther-
ske nadverforståelse. endvidere må vi 
behandle nadverelementerne – brødet 
og vinen – så det svarer til den klas-
siske nadverforståelse, der går tilbage 
til Jesus skærtorsdag aften.

Mads Mønsted
Præst ved Egernførde Danske Kirke  
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SYDSLESVIGSK FOTODIGTSAMLING

RENDSBORG

SCT. JØRGEN/ MØRVIG

AKTIVITETSHUSET

[KONTAKT] Sydslesvigerne, digter 
og skribent Fidde Schulz og grafiker 
og fotograf Helge Krempin har - også 
ved gode venners hjælp - udgivet en 
indholdsmæssig og optisk smuk foto-
digtsamling »Ventetider« med Schulz´ 
digte og Krempins sort-hvid-billeder.
Digtene og billederne »taler sammen«, 
som Maike Lohsen sagde ved præsen-
tationen af bogen den 22. august. Hun 
medvirkede ved tilblivelsen af bogen, 
der sælges for 13 euro/ 100 kr. på 
SSFs sekretariater.
Udvalgte sider af bogen - alle sider 
grafisk designet af Krempin - udstilles 
som plancher på Dansk Centralbiob-
liotek i Flensborg, hvor de endnu kan 
ses frem til nu lørdag middag.
FIDDE SCHULZ
stammer fra Sild og betegner sig selv 
som kulturdansk nordfriser med tysk 

pas. Han er uddannet lærer i Silkeborg 
og har arbejdet både i Danmark og 
Sydslesvig - bl.a. på Jaruplund Høj-
skole.
Fidde Schulz skrev i flere år for Flens-

borg Avis og var engageret i Nordisk 
Skribentring. Fidde Schulz og hans 
norske hustru er i dag bosiddende i 
Lillesand i Norge.
HELGE KREMPIN
er oprindelig uddannet designer, men 
har stort set viet sit lange liv til fotografi 
og grafik. Indtil sin pensionering var 
Helge Krempin ansat i SdUs grafiske 
afdeling.
Krempin har stået for adskillige andre 
layout-opgaver, bl.a. Grænseforenin-
gens Sydslesvigudstilling, feriebørns-
udstillingen, tidsskriftet Slesvigland og 
diverse bøger.
Sammen med Leif Dahl og Poul 
Svensson har Helge Krempin været 
med til at grundlægge den ikke mere 
eksisterende De unges Kunstkreds.

En smuk publikation

[KONTAKT] GF Vejle Vesteregn og SSF 
Lyksborg, Hanved og Store Solt invite-
rer søndag den 2. oktober kl. 11-18 til 
en tur til Ballum med Klægagergård og 
sangtime med Jens Rosendal og Ras-
mus Skov Borring.
Tilmelding senest 23. september på 
0152 0981 8038 eller lis@ssf-lyks-
borg.de.
Mødested er Lyksborg ZOB kl. 11. 
Medbragt mad og drikke indtages un-
dervejs.
I Ballum bliver der rundvisning. Langt 
de fleste huse og gårde i Ballum er i 
de sidste årtier blevet ført tilbage til 
den oprindelige stil. I 2007 oprettedes 
en bevaringsfond i et partnerskab mel-
lem Tønder Kommune, Kulturarvsty-
relsen og A.P. Møller Fonden for at 
bidrage til bevarelse af bygningerne i 
Østerende og Vesterende Ballum.
Kaffe med brød indtages på den gamle 
digegrevegård Klægagergård.
Her kommer digteren Jens Rosendal, 
der selv bor i et af de smukke gamle 
huse, og komponist Rasmus Skov 
Borring. De holder sangtime med del-
tagerne med deres dejlige sange. (se 
også KONTAKTside 1)

Ud at se

[KONTAKT] Sidst markeredes en 
vellykket blanding af forenings- og 
familieidyl i Slesvig: Ægteparret Wal-
traut og Walter Patzke fejrede deres 
diamantbryllup i en usædvanligt livlig 
ramme.
Det begyndte med en polteraften på 
deres mangeårige adresse, Margrethe-
gården, i dens blomstrende indergård. 
Naboerne havde sørget for en smuk 
guirlande over husdøren.
Dagen efter var der gudstjeneste med 
indtryksfuld prædiken ved pastor Paul 
Møller.
Bagefter samledes naboer, familien 

og venner fra nord og syd omkring et 
lækkert tagselvbord.
Det søde diamantbrudepar fortalte 
mange interessante historier om deres 
fælles vej gennem de 60 år - med 
børn og børnebørn og kommende 
oldebarn.
SSFs nye formand i Gottorp amt, Petra 
Mohr overbragte hjertelige hilsner og 
lykønskninger fra amtsstyrelsen.
Dagen efter blev parret i en ganske 
særlig »VW-salonvogn« med bar og 
champagner kørt til en restaurant i 
nærområdet for afslutte festen.

Johanna

Diamantbryllup i Slesvig
Det lykkelige par Waltraut og Walter Patzke på vej ind i Slesvigs Ansgarkirke. (Fo-
to: Bernd Bossemeier)

[KONTAKT] - Det var en hyggelig tur, 
siger børnehaveleder Torge Petersen 
om Bredsted Danske Børnehaves og 
SSF Bredsteds fælles udflugt til Hygum 
Hjemstavnsgård i lørdags. 
Turen var udbudt til børn og forældre 
i børnehaven og skolens 1. og 2. klas-
se, og var arrangeret af børnehave og 
SSF sammen for at styrke sidstnævntes 

kontakter til forældrene. 
Og om end deltagelsen kunne have 
været bedre, mener Torge Petersen, 
det lykkedes med dem, der var med. 
- Nu har de set og oplevet, at det ikke 
kun er koncerter og teaterforestillinger, 
det handler om, siger han. 
Børnene var tydeligt interesserede i de 
gamle maskiner. Det var også et par af 

de bedstefædre, der var med. For nog-
le af dem var der tale om nostalgiske 
gensyn. 
- Turen var med til at skabe et fælles-
skab, mener Torge Petersen. 
Han er indstillet på at gennemføre 
flere fælles ture: - Men måske lidt tæt-
tere på næste gang. 

ph

De hyggede sig i Hygum

- Sked man virkelig i sådan et i gamle 
dage? Gustav Ehlers stifter bekendtskab 
med et klassisk lokum. (Fotos: Henry 
Bohm)

Kira Gebert kunne vist tænke sig at kø-
re en tur på den gamle traktor.

Torge Petersen vil gerne lave flere ture 
sammen med SSF. (Foto: Peter Han-
sen)

[KONTAKT] Dansk Kirke i Sydslesvig 
vil ikke længere bruge lejligheden i 
Paludanushuset som præstebolig, så 
nu bliver det muligt for medlemmer 
af Sydslesvigsk Forening at leje denne 
centralt beliggende og store bolig på 
absolut rimelige vilkår. 
Lejligheden breder sig over to etager 
og er på ikke mindre end 180 kvadrat-
meter, inklusive køkken, badeværelse 
og gæstetoilet.
Endvidere hører der et stort loftsrum 
og en garage til lejemålet. 
Man må naturligvis være indstillet på, 
at stueetagen i huset er forsamlings-
hus, og at her oftest er aktiviteter om 
aftenen og til tider også i weekenden. 
Til gengæld må lejen betegnes som fa-
vorabel i hvert fald set i forhold til den 
gennemsnitlige kvadratmeterpris for 
lejeboliger i området. 
Der opkræves kun 1050 euro om må-
neden, inklusive varme, renovation og 
det hele.

Der skal erlægges et depositum ved 
lejemålets indgåelse. 
Har man spørgsmål eller er interesse-
ret i at se boligen, kan man rette hen-
vendelse til SSFs ejendomkonsulent 
Michael Oetzmann, 0461 14408 116 
eller michael@syfo.de.
Lejligheden er ledig fra 1. oktober.

ph

Herskabslejlighed ledig

Lejligheden fylder to hele etager i det 
gamle hus. (Foto: Peter Hansen)

[KONTAKT] SSF Rendsborg by og 
Hohn Herred tilbyder i samarbejde 
med voksenundervisningen en well-
nessdag for sjæl og legeme for voksne 
lørdag den 24. september kl. 11-
15.30.
Fra Ejderhuset køres ud i skoven, hvor 
der bliver nordic walking for øvede 
og uøvede med instruktør Irmgard 

Griemert. Kl. 13.30 er deltagerne til-
bage i Ejderhuset, hvor de hygger sig 
sammen med den medbragte mad fra 
en fælles let buffet. Derefter laves lidt 
fitness, pilates og afspænding.
Dagen koster 12,50 euro pr. deltager.
Tilmelding senest 21.9. på 0172-4280 
979 eller 04331-4388 077 eller I.grie-
mert@yahoo.de.

Wellness for voksne

[KONTAKT] SSF Rendsborg by tilbyder 
i samarbejde med voksenundervis-
ningen og med Irmgard Griemert som 
instruktør pilates for kvinder i alle ald-
re i Ejderhuset Bydelsdorf, første gang 
tirsdag den 20. september kl. 19-20.

En måtte i kropslængde medbringes.
Kurset koster 50 euro for 15 aftener á 
1 time.
Tilmelding via 0172-4280 979 eller 
04331-4388 077 eller I.griemert@
yahoo.de.

Pilates for kvinder

[KONTAKT] SSF Sct. Jørgen/ Mørvig 
indbyder til sort sol-tur til Ribe/ Vester 
Vedsted tirsdag den 20. september 
med afgang fra Jens Jessen-Skolen kl. 
16.
Medlemmer betaler 15, andre 25 

euro.
Alle deltagerne skal iført solidt fodtøj 
kunne gå 2 km.
Tilmelding til Wilma Nissen, tlf. 
36614, senest 18. september.

Til sort sol i Ribe

[KONTAKT] Aktivitetshuset i Nørre-
gade/ Norderstrasse i Flensborg har 
atter en lang række gode tilbud til alle. 
Husets folder med kursusprogrammet 
for 2. halvår 2016 er udkommet og 
udsendt. Men mangler man en folder, 
ring på tlf. 0461 150140, så sender 
de.
Man kan også se programmet på 
www.aktivitetshuset.de/kursuspro-
gram.
To aktuelle kurser er:
GLASPERLER
for begyndere v/ Lise Rosengaard 
Paulsen - ét kursus med 3 mødedato-
er: torsdagene 22.9., 6.10. & 13.10., 
alle dage kl.18-21. Pris: 32 euro + 
materiale. Tilmelding.

MINDFULNESS
v/Lene Torpegaard-Vessaz fredag 
23.9. kl. 16-21. Pris: 17 euro + mate-
riale. Tilmelding.
Kurset er for dig, der vil prøve at me-
ditere og vil stifte bekendtskab med 
mindfulness. For at få redskaber til 
at skabe ro i en travl hverdag, for at 
blive bedre til at håndtere stress, for at 
træne evnen til at være til stede i nuet, 
forbedre koncentrationsevnen, styrke 
kontakten til dig selv eller noget helt 
andet. Måske er du bare nysgerrig.
Et liggeunderlag, et tæppe og evt. en 
hovedpude, skriveredskaber og papir 
samt en flaske vand og lidt at spise 
medbringes.
Tilmelding på 0461 150 140 eller ak-
ti@sdu.de.

Gode tilbud til alle

Lene underviser i 
mindfulness.
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