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UGENs OVERSKRIFTER

700 kom

[KONTAKT] 700 mennesker kom til SSF Isted-Jydbæks julebasar, så der faktisk var udsolgt ved middagstid.

SSFs LANDSMØDE

Et levende møde

Læs mere på KONTAKT side 2

Kortfilm
[KONTAKT] Kortfilmdagene i Flensborg har også i år
danske bidrag; bedste præmieres af SSF.

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

Julemærker
[KONTAKT] Jul i Sydslesvig 2016 sælges - i en moderne men ikke vovet udgave.

Læs mere på KONTAKT side 4

Parkov 2x
[KONTAKT] Oberst H. Parkov blev mindet to gange
ved uddeling: af Sydslesvigprisen og fondsmidler.

Læs mere på KONTAKT side 4+5

LEDER

Freden opleves
som truet
[KONTAKT] Betragter vi det år, der
ligger bag os, ser vi en verden, der
har været præget af uro, usikkerhed, krig, terror, radikalisering, stigende populisme, flygtningestrømme, folkevandringer, grænsekontrol
og overgreb mod mindretal.
Dette politiske og civilisatoriske
tidehverv, som vi tilsyneladende
befinder os i, giver et indtryk af, at
den fred, vi har kunnet nyde godt
af de sidste 70 år på vort kontinent,
og som EU, som det fredsprojekt
det er, fik Nobels fredspris for i
2012, ikke længere kan tages for
givet.
Freden opleves som værende truet
af de politiske forandringer, der pågår i disse dage, måneder og år.
Måske er det grunden til, at det er
så populært lige for tiden at bygge
fysiske og åndelige mure og hegn
op omkring sig selv og sin nation,
som værn mod den store globale
verden, der opfattes som en trussel
mod ens egen kendte og fortrolige
hjemstavn.
I vort grænseland har vi erfaringer
med dette at åbne sig ud mod verden hhv. lukke sig omkring sig selv.
På den ene side har danskere,
tyskere og frisere levet fredeligt og
fordrageligt sammen med hinanden
som gode naboer i mange århundreder.
På den anden side har vi også prøvet at være ikke bare uvenner men
ligefrem hinandens fjender, parate
til at dræbe den tidligere gode nabo, parate til selv at dø, om så det
gjaldt.

I mange årtier har danske og tyske i
vort grænseland lukket sig omkring
sig selv. Man rejste den nationale
og kulturelle mur, bag hvilken man
kunne passe sig selv og dyrke det
triste og glædesløse liv beroende på
et mod og ved siden af hinanden.
Men under den lange forsoningsproces, i hvilken vi har haft fokus
på og politisk vilje til at genskabe
tilliden til og respekten for hinanden har den gensidige ignorance
forandret sig til et samliv.
Ved i fællesskab at nedbryde det,
der skilte ad, som mure, barrierer,
fordomme, klicheer, had og ringeagt, har vi i dag opnået at kunne
leve og dyrke en fredelig og venskabelig sameksistens til gensidig
berigelse.
Der er vel ingen af os her i grænselandet endsige i Danmark eller
Tyskland, der ønsker tiden skruet
150 år tilbage rent politisk.
Tværtimod, vil vi det grænseoverskridende dansk-tyske samarbejde.
Realisere Tysklandsstrategien. Sammen udvikle Region Syddanmark
og delstaten Slesvig-Holsten.
Bygge en dansk-tysk banegård.
Videreudvikle det kulturelle samarbejde omkring museer, teater, symfoniorkestre og to-sprogetheden.
Etablere et Mindretallenes Hus, et
fredens symbol.
Det skal vi holde hinanden fast på
især i tider, hvor det grænseoverskridende dansk-tyske samarbejde
har det svært med at leve op til de
gensidige forventninger.
Jon Hardon Hansen

Preben K. Mogensen introducerer temaet foreningvsudvikling, omgivet af forretningsudvalg og andre delegerede.
[KONTAKT] Sydslesvigsk Forenings
landsmøde 12. november 2016 i Husum indledtes og afsluttedes med Sigurd Barretts genforeningssang - tilegnet det danske mindretal i anledning
af 100-året 2020 for genforeningen
1920.
133 af 197 mulige delegerede deltog –
og et mangetal af gæster.
BERETNINGER
Formand Jon Hardon Hansens beretning blev godkendt enstemmigt.
De mundtlige beretninger ved Teaterog koncertudvalgets afgående formand
Hauke Paulsen, ved Kulturudvalgets
afgående formand Bjørn Egeskjold og
ved Årsmødeudvalgets siden genvalgte
formand Gitte Hougaard-Werner blev
taget til efterretning.
Årsmødemottoet 2017 lyder: De danske årsmøder 2017 - Fornyelse skal
der til!
FORENINGSUDVIKLING
Med SSFs byformand Preben K. Mogensen, Flensborg, som bestyrer af
»Højlunds Forsamlingshus« drøftede
forsamlingen tiltag og ideer omkring
foreningsudvikling. Gennemgående
lød opfordringen: Vær ikke bange for
at prøve lidt af hvert på basis. Samarbejd med nabodistrikter, med andre
danske foreninger, og gerne også med
tyske arrangører. Lav færre men større
arrangementer; de er sjovere for folk
at komme til.
VALG
Første næstformand Gitte Hougaard-Werner og første bisidder i forretningsudvalget Kirsten Futtrup genvalgtes. Ny førstesuppleant blev Lars
Nielsen, Flensborg, ny andensuppleant
blev Tatjana Mahmens, Drage.
(UD)VALG
Ny enstemmigt valgt formand for
Teater- og koncertudvalget og efter-

SLESVIGHUS

Julebasar

[KONTAKT] Slesvig SSFs og Slesvig-spejdernes traditionelle julebasar
afvikles lørdag den 26. november kl.
10-16 på Slesvighus.
I en hyggelig atmosfære kan der købes
julenisser, hjemmelavet sæbe, håndarbejder, rensdyr af gran, træarbejder og
andre juledekorationer.
Spejderne står for cafeteriet, hvor der
udover kaffe og kager bl.a. kan købes
grillpølser.
A.P. Møller Skolens luciapiger optræder.

følger for Hauke Paulsen, der ikke
genopstillede, blev det hidtidige udvalgsmedlem Tine Bruun Jørgensen.
Genvalgt blev Christiane Bodenhagen,
Lene Lass og Ellen Schütt. Nyvalgt blev
Natalie Aumüller. Ikke-valgt blev John
Windberg.
Til ny formand for Kulturudvalget
og efterfølger for Bjørn Egeskjold,
der ikke ønskede at fortsætte som
formand men gerne som almindeligt
udvalgsmedlem, hvilket også skete,
valgtes det hidtidige udvalgsmedlem
Knud Ramm-Mikkelsen enstemmigt.
Eberhard von Oettingen genvalgtes,
Michael Juul Olsen og Kirsten Futtrup
nyvalgtes.
Gitte Hougaard-Werner genvalgtes
enstemmigt som formand for Årsmødeudvalget, hvor hun i den ny periode
ledsages af de genvalgte medlemmer
Lars Nielsen, Fred Witt og Hans Heinrich Johannsen. Daniela Caspersen
nyvalgtes til udvalget.
KONTINGENTET
Det årlige medlemskontingentet forhøjes med 2 euro fra 2017 trods delvis
socialt begrundet modstand. Kan
enkelte medlemmer ikke klare stigningen, må vedkommendes distrikt tage
affære, blev der sagt.
Enkeltmedlemskab stiger fra 22 til 24
euro, husstandskontingentet fra 35 til
37 euro. Ungdomskontingentet på 5
euro ændres ikke.
SYDSLESVIGSK ÅRBOG 2016
blev præsenteret på landsmødet og fås
om få dage på SSFs sekretariatet. Kan
også læses/ downloades på hjemmesiden www.syfo.de.
JULEMÆRKER
Også foreningens julemærke 2016 og
julemærkepin 2016 blev præsenteret.
Sælges fra alle SSFs sekretariater men

kan også bestilles via hjemmesiden under »Skriv til SSF«. Se mere på KONTAKTside 4.
SYDSLESVIGPRIS
Oberst H. Parkovs Sydslesvigpris 2016
gik til den stille slider Hans-Heinrich
Pauly fra Husum amt. Se mere på
KONTAKTside 4.
HILSNER
På landsmødet blev der overbragt
hilsner af generalkonsul Henrik
Becker-Christensen for regeringen,
Kim Andersen fra Sydslesvigudvalget,
justits-, europa- og kulturminister Anke
Spoorendonk, ministerpræsidentens
mindretalskommitterede Renate Schnack, Claus Richter fra Venstre, Mette
Bock fra Grænseforeningen, Hans
Philip Tietje fra Region Syddanmark,
Helge Moosmann fra Sydslesvigsk
Udvalg af 5. Maj 1945, Henrik Boye
fra SF, Erik Fage-Pedersen fra Danmarks-Samfundet og Lars Kofoed-Jensen fra Skoleforeningen.
NÆSTE ÅR
SSFs Landsmødet 2017 er fastlagt til
11. november.
HENVISNING TIL HJEMMESIDEN
På www.syfo.de finder man (gerne
ved hjælp af søgefunktionen):
• Sigurd Barretts genforeningssang
• SSF-formandens mundtlige og skriftlige beretninger
• Årsmødeudvalgets mundtlige og
skriftlige beretninger
• Teater- og koncertudvalgets mundtlige og skriftlige beretninger
• Kulturudvalgets mundtlige og skriftlige beretning
• SSFs julemærker og julemærkepin
2016
• Sydslesvigsk Årbog 2016
• Oberst H. Parkovs Sydslesvigpris
2016

SSFs HOVEDSTYRELSE

Åbent møde i Skovby
[KONTAKT] SSFs Hovedstyrelse er
indkaldt til åbent møde (undtagen
dagsordenspunkt 11) tirsdag den 22.
november kl. 18.30 i Skovby Forsamlingshus, Hærvejshuset, Nykrovej/
Neukruger Weg 11a, 24850 Schuby.
Dagsorden:
1. Spørgetid for medlemmer af foreningen
2. Mødet åbnes – beslutningsdygtighed
3. Valg af dirigent

4. Referatet fra mødet 20. september
5. Fastlæggelse af den endelige dagsorden
6. Formandens beretning
7. Status på foreningsudvikling
8. Nyt fra SSFs udvalg
9. Amtskonsulenternes årlige indberetninger
10. Eventuelt
11. Lukket møde
Mødet indledes med spisning kl.
18.30.

Flensborg Avis - torsdag den 17. november 2016 - side 2

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

DANSK KIRKE I SYDSLESVIG

Dansk gudstjeneste
[KONTAKT] Sidste søndag i kirkeåret,
søndag den 20. november (Matt. 11,
25-30) er der dansk gudstjeneste i:
Arnæs, 10, Korsgaard
Bredsted, 11, Knudsen
Egernførde, 10, Mønsted
FL Ansgar Kirken, 10, Mogensen
FL Helligåndskirken, 10, Jacobsen
FL Sct. Hans,10, Dal
FL Sct. Jørgen, 10, Egeris
Frederiksstad, 9.30, Vogel
Harreslev, 11.30, Mogensen
Husum, 11, Vogel
Jaruplund, 11, Rønnow
Lyksborg, 10, Fønsbo
Læk, 9.30, Knudsen

Nyhus, 14, Mogensen
Rendsborg, 11.30, Brask
Satrup, 10, Kühl
Skovlund Forsamlingshus, 9.30, Rønnow
SL Ansgar, 10, Olesen
Tønning, 14.30, Knudsen
Vesterland, 10.30, Hansen, dansk-tysk
TORSDAG, 17. NOV.
Egernførde, 16, Mønsted, ældreboligerne
Kappel, 17.30, Korsgaard, Gud og
spaghetti
FREDAG, 18. NOV.
FL Sct. Hans, 18, Dal, spaghettigudstj.

FOTODIGTSAMLING

Årets julegaveidé

[KONTAKT| Den betagende fotodigtsamling Ventetider af de to sydslesvigere Helge Krempin og Fidde Schulz
kan købes på alle SSFs sekretariater og

hos Grænseforeningen i København
på Peder Skrams Gade 5, 1054 Kbh.
K. Prisen er 13 euro eller 100 kroner.

VIA STUDIEAFDELINGEN

Slesvigland på nettet
[KONTAKT] Efter længere tids afbrydelse er det nu igen muligt at se/ læse
tidsskriftet Slesvigland på nettet. Man

kan som registreret låner på de danske
biblioteker i Sydslesvig få adgang via
Studieafdelingen.

SØNDERBORG GF

Advent
for alle
[KONTAKT] Grænseforeningen Sønderborg afholder torsdag den 24.
november kl. 19 i foredragssalen på
Idrætshøjskolen et adventsarrangement, hvor alle er velkommen.
Tove Rasmussen, der er frivillig i Michelsens Gård, Aabenraa, fortæller om
»Jul i gamle dage«.
Gert Jensen, tidligere gartner ved Gråsten Slot, nu Danfoss Universe, giver
inspiration til, hvordan vi kan lave vore
dekorationer.
Dekorationer bortloddes.
Trio 1-2-3 underholder og spiller til
fællessange.
Kaffe og julebag serveresPris: 100 kr.
Tilmelding senest den 18. november
til Kirsten Fanø på 6177 8515 eller
kifanoe@gmail.com.
Tilmeldingen er bindende og først gældende, når beløbet er indsat på konto
9797-0001119400.
Interesserede fra Sydslesvig er hjertelig
velkommen og betaler ved indgangen.
Kirsten Fanø.
formand

MARGARETA ERICHSEN-UDSTILLING

Mikkelberg forlænger

[KONTAKT] Margareta Erichsen-udstillingen på Mikkelberg i Hatsted i anledning
af hendes 100 års fødselsdag er forlænget til den 20. december p.g.a. den store
interesse. Åbningstiderne er tirsdag til torsdag klokken 10-13 og fredag eftermiddag klokken 13-17.
Så længe udstillingen varer, kan festskriftet erhverves til en nedsat fødselsdagpris.

18.
SOF, Nordisk Info og SSW: Dansk-tysk konference ”Nye veje til politisk indflydelse” på
Flensborg Bibliotek kl. 17-20
SSF: Factory Theater: installationen ”Min afrikanske farm” på Flensborghus kl. 20
Flensborg Kirkehøjskole og Flensborg Bibliotek: Foredrag med lektor Morten Dyssel om
”Tyskland er Hamlet” kl. 19.30
Harreslev-Kobbermølle UF: Generalforsamling på skolen kl. 19.30
SSF Sydtønder, Husum og Ejdersted amter: Vestkystkultur - ”Fjelding” på Hans
Meng-Skolen, Vesterland kl. 20
SSF Egernførde: Jazz med Richard Farrell &
The Last Tribe i Medborgerhuset kl. 20
SSF Rendsborg/ Bydelsdorf og menighed:
Bogbuscafé i Ejderhuset kl. 14.30-16
SSF Rendsborg/ Bydelsdorf: Lanterneløb fra
rådhuspladsen i Bydelsdorf kl. 18
SSF Dannevirke: Dansk aften med gruppen
”Teglsten” og dansk buffet i Gemeindezentrum, Hauptstr. 3, kl. 19
19.
SdU: Petanque-sæsonafslutning i Flensborg/
Delfter Stuben kl. 19
SdU: Indefodboldturnering for miniput,
puslinge og mikropuslinge i Træningshallen,
Slesvig
SSF Hatsted: Til julemarked i Husum
SSF Hytten/Okslev: Julebasar på Askfelt Danske Skole kl. 10-17
20.
SSF: Folketeatret - ”Frøken Nitouche” på
Flensborg Teater kl. 20
Flensborg SSF Nord: Teatertur til ”Frøken
Nitouche” med spisning kl. 18
SSF Rendsborg-Egernførde amt: Teatertur til
”Frøken Nitouche” i Flensborg
21.
Flensborg SSF Nord: Diabetikerklub i Menighedshuset kl. 14
SSF: St. Peter-Ording: Højtlæseaften på Klitskolen kl. 19.30-21
Slesvig Folkekor: Korprøve i Ansgar kl. 19.45
– 21.30
22.
SSF: Hovedstyrelsesmøde i Skovby Forsamlingshus kl. 19
Flensborg Bibliotek, SdU og Kvindeforeningen: Foredrag - Katrine Mandrup Bach om
”Hvem er du?” kl. 19.30
Flensborg SSF Nord: Morgenmad med Sejl-

[KONTAKT] Forleden søndag åbnede
vi fra SSF Isted-Jydbæk op for vores
traditionelle efterårs- og julebasar. Hele året igennem havde vi været flittige
og lavet mange dejlige ting af træ, stof
og papir. Vi havde opbygget et lille
vinterlandskab, hvor vi placerede en
del af vores træting, snemænd, elge,
engle, ugler, julemænd og stearinlys
af træ. Desuden havde vi nogle rigtigt
store trædyr på godt en meters højde,
elge og krager. Vi havde mange lys og
alt funklede.
Traditionen tro havde vi også i år dejligt hjemmebag. Vi havde lagkager og
ordinære kager, boller, brød og pølser.
Allerede tidligt om morgenen kom der
mange gæster, og ved middagstid var

[KONTAKT] Sidst havde Midtangels
Seniorklub inviteret til kaffebord med
hjemmebagte kager, boller og tærter;
tak til alle der kom med det.
Det blev et par dejlige timer med
platttysk oplæsning ved Erikas kusine
Wilma fra Flensborg. Wilma fik en
fødseldagssang med klap og hurra,
fordi hun kom på sin egen fødselsdag
med underholdning til os.

rengraben 3 i Tønning hver mandag
fra 21. november kl. 10-14.
De andre dage kan hun kontaktes på
04861 5493 hhv. kerstin@syfo.

klubben i Tønnsenhuset kl. 9
SSF Kobbermølle: Juledekorationer på skolen kl. 19
Skovlund Ældreklub: Kaffe og juledekorationer i forsamlingshuset kl. 15
SSF Bøglund: Hobby i forsamlingshuset kl.
19
SSF Slesvig by: Jubilarkaffe på Slesvighus kl.
14.30
23.
Friisk Foriining: Europæisk mindretals-filmfestival i Husum 23.-26.11.
SSFs Humanitære Udvalg og SdU: Idræt om
dagen i Idrætshallen, Flensborg kl. 9.30-12
SSF Flensborg by og GF Aabenraa: Grå
Guld-dialogmøde i Rebbølcentret, Bolderslev kl. 14.30
Oksbøl Kvindeforening: Mødeaften i forsamlingshuset kl. 19
SSF Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset
kl. 15.30
SSF Moldened: ”Vegetarmad med lidt kød”
v/ Anna Grete Jessen i forsamlingshuset kl. 19
Slesvig Seniorklub: Spil i Ansgarsalen kl. 14
Slesvig Bibliotek: Bogpræsentation på Slesvig
Bibliotek kl. 19
24
Flensborg Bibliotek: Bogpræsentation og
Duborg-Skolens lyspiger kl. 16
SSFs Humanitære Udvalg: Seniordans med
Signe Anderen på Flensborghus kl. 14.30
SSW Flensborg by: Delegeretmøde på Flensborghus kl. 18
Flensborg SSF Skt. Hans: Bagning for store
og små på Jørgensby-Skolen kl. 16-18.30
Harreslev Kvindeforening: Julehygge & bingo
på skolen kl. 19
SSF Munkbrarup-Ves: Juledekorationer i
Oksbøl Forsamlingshus kl. 17
SSF og SSW Store Solt: Bogbus og kaffebord,
Møllebro Forsamlingshus kl. 15
Husum Bibliotek: Bogpræsentation kl. 11
SSF Damholm: Hobby i forsamlingshuset
kl. 15
Slesvig SSF Frederiksberg: Adventsdekorationer, Mansteinstr. 9 kl. 19
Torsdagsklubben Mårkær: Møde hos Gertrud
Jochimsen kl. 15
Aktive Kvinder Slesvig: Juletur til Kolding
Storcenter, fra Stadtfeld kl. 14

700 til julebasar
vi næsten udsolgte.
Det var en smule pinligt, at der ikke
var mere, vi kunne stille frem, da der
stadig kom mennesker.
Også i år kunne vi hilse på vore trofaste venner fra Bøglund distrikt og Erik
Jensen med ledsagere, i år endda med
gæster. Desværre kunne vi, heller ikke
i år, hilse på medlemmer fra amtsstyrelsen eller vores konsulent.
Da klokken var ved at nærme sig 16,
blev der stille og roligt i forsamlingshuset, men på det tidspunkt havde der
været ca. 700 gæster. Vi satte os sammen, talte om den dejlige dag, spiste
lidt af kageresterne, ryddede op og gik
trætte men glade hjem.
Nadine Schmidt

Hygge med Wilma

Sekretariatet flytter
UGEN
DER KOMMER

De store trædyr var ret så populære. (Foto: privat

MIDTANGELs SENIORKLUB

SKIPPERHUSET RENOVERES

[KONTAKT] Skipperhuset i Tønning
renoveres. SSFs sekretariat i huset er
derfor lukket indtil videre.
Kontorassistent Kerstin Pauls træffes i
præstegården på Herregraven/ Her-

SSF ISTED-JYDBÆK

Wilma læste op. (Foto: privat)

SKT. HANS-ADELBY

100 års dag markeres
[KONTAKT] På søndag markerer Sct.
Hans og Adelby danske menighed i
Flensborg, at billedkunstneren Kaj K.
Nørkjær ville være blevet 100 år, fordi
den i de sidste 30 år har kunnet glæde
sig over at have et af hans værker som
alterbillede.
Det er en glasmosaik, som blev sat op
i forbindelse med en stor ombygning
af Sct. Hans Kirke. Det viser den korsfæstede Kristus, men som en lysende
skikkelse, der i sig rummer håbet om
opstandelsen. Omkring korset danner
violette og blå stykker glas forskellige
motiver, som man kan tænke over,
hvis prædikenen bliver for kedelig.
Nørkjær boede i Vendsyssel det meste
af sit liv, og hans kunst findes især i
kirker, kapeller og skoler i Nordjylland,
men ét af dem nåede altså syd for
grænsen.
Menighedsrådet arrangerer en lille
udstilling af nogle af Nørkjærs billeder,
som det har kunnet låne. De kan beses i forbindelse med gudstjenesten kl.
10 og den efterfølgende frokost, hvor
tidligere lektor Lone Anker Jacobsen
fortæller om kunstneren.
ED
Kaj K. Nørkjærs glasmosaik i Sct. Hans
Kirke. (Foto: privat)
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Der var gæster fra Danmark, og ialt var
der 28 fremmødte.
Tak til Jytte og Erika og Damholm Forsamlingshus´ bestyrerpar.
Nu glæder vi os til julehygge den 13.
december i Møllebro.
Chr. Gondesen
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SYDSLESVIG-UDSTILLINGEN

SSF FLENSBORG BY

Nået til Mors
[KONTAKT] Sydslesvig-udstillingen er
nu nået til Nykøbing Mors. I åbningen
forleden deltog bl.a. SSFs formand Jon
Hardon Hansen og Grænseforeningen
Thy-Mors´ bestyrelse med formand
Jørgen Bruun Christensen i spidsen.
Ved åbningen vankede boblevand og
hjemmebagte nøddehorn.
Udstillingen kan ses på Morsø Folkebibliotek til og med tirsdag den 29.
november, oplyser SSFs foreningskonsulent Tine Andresen.

Teglsten fra Broager underholder. (Foto: Teglsten)
Fra Sydslesvig-udstillingens åbning på
Morsø Folkebibliotek for nylig. (Foto:
Tine Andresen)

DSUK

Ganske stor interesse
for at blive præst hos os
[KONTAKT] Med fire nyansættelser i
år har menigheder og Dansk Kirke i
Sydslesvig været under pres. Det er
en kendsgerning, at der er få ansøgere,
hvis overhovedet nogen, til præstestillinger i de såkaldte udkantsområder.
Genopslag ses derfor ofte i Folkekirken.
Men vi har været heldige i Sydslesvig.
Interessen for vore stillinger har været
der og været ganske stor.
Derfor er det med stor glæde, at
Danske Sømands- og Udlandskirker
med ansættelsen af Christina Frøkjær
i Flensborg Nord, med Theresia Treschow-Kühl i Ugle Herred, med Niels

Henrik Olesen i Slesvig og nu med
ansættelsen af Trine Parbo i Aventoft-Bredsted fra midten af december
kan melde, at alle stillinger er besat.
Sidstnævnte er en kort periode endnu
præst i Tinglev; men flytter altså syd
for grænsen i adventstiden, og hun
indsættes i Aventoft og Bredsted søndag den 18. december.
Oven i kan vi glæde os over, at Preben
K. Mogensen samtidigt med Christina
Frøkjærs ansættelse kunne tiltræde
stillingen som sognepræst med projektfunktioner.
Viggo Jacobsen,
provst

SLESVIG

Dejlig koncert
[KONTAKT] Spil Dansk-begivenheden
med en hjemmekoncert i Slesvig var et
glimrende eksempel på og en slags optakt til den af SSF tilstræbte foreningsudvikling med samarbejde på tværs
af grænsen med synlighed og misson i
sprog og kultur.
Hjemmet hos gæstgiverparret Randi og
Rainer Kuhnt var en yderst passende
ramme om koncerten forleden med
guitarspilleren Alex Jönnssons. Han
spillede egne kompositioner baserende på billeder af forskellige skandinaviske landskaber.
Gæsterne var imponeret over den
enestående musik, den hyggelige
stemmning og koncertens særpræg
samt ikke mindst hans improvisation
over temaet Slesvig.
Johanna

KORTFILMDAGE I FLENSBORG

Med
danske film
[KONTAKT] 16.-20. november afvikles atter de flensborgske kortfilmdage
(»Flensburger Kuzfilmtage«) i Kino 51
Stufen i Tyske Hus/ Deutsches Haus i
Flensborg.
Bag festivalen står Flensborg universitet, Hochschule Flensburg, Kino 51
Stufen, Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein, byens kulturbureau
og SSF.
Konkurrencen om den bedste deltagende danske kortfilm gennemførdes
lørdag kl. 18, hvor SSF donerer 1.000
euro til vinderen.
www.flensburger-kurzfilmtage.de

Advent på Flensborghus
[KONTAKT] SSF Flensborg by holder
traditionen tro også i år en adventsfest
på Flensborghus torsdag den 8. december kl. 14.
Aase Abild fører atter gennem programmet; underholdningen sørger
gruppen Teglsten fra Broager i to afdelinger for.
Endvidere optræder Duborg-Skolens

lyspiger.
Der er sørget for et veldækket kaffebord, og også årstidens sange bliver
sunget.
Eftermiddagen afsluttes med en flot
tombola.
Billetter fås på Bysekretariatet.

SSF GOTTORP AMT

Fra delegeretmødet. (Foto: privat)

Gode samtaler

[KONTAKT] SSF Gottorp amt havde
forleden indkaldt til delegeretmøde
på Slesvighus. Dagsordenspunkter var
bl.a. Landsmødet 2016 og medlemskontingent.
Under dagsordensounktet »Foreningsudvikling i SSF Gottorp amt«
orienterede amtsformand Petra Mohr
forsamlingen om nye tiltag i amtet,
amtsstyrelsens arbejde, SSFs synlighed
omkring indskolinger, samarbejde hen
over distriktsgrænser, traditioner og
nytænkning.

SSFs generalsekretær Jens A. Christiansen informerede de tilstedeværende
om den overordnede foreningsudvikling med bl.a. punkterne samarbejde
på tværs, Sydslesvig-kanon, synlighed,
vision - mission, sprog og kultur.
Efterfølgende blev der arbejdet i små
grupper omkring emnet »hvad gør vi i
distrikterne, hvad vil vi for fremtiden?«
Det blev til et par gode samtaler og til
en del forskellige resultater omkring
ovenævnte emner.
LT

BIFFEN FOR BØRN

Action og eksplosioner
[KONTAKT] Biffen for Børn præsenterer familiefilmen Iqbal lørdag den 26.
november kl. 14-16 på Flensborg Bibliotek i Nørregade/ Norderstrasse 59.
Der er gratis entré.
Filmen er baseret er den populære
børnebog ”Iqbal Farooq og den sorte
Pjerrot” af forfatter og tidligere minister Manu Sareen.
Iqbal er en 13-årig dreng, som med
sin sprudlende personlighed kastes
ud i alle mulige eventyr sammen med
sine søskende og venner, store familie

og farverige bekendtskaber. En dag
kommer Iqbal og hans to venner til at
sprænge skolen i luften. Som om det
ikke giver problemer nok i forvejen,
bliver de forfulgt af to skumle forbrydere, som vil have fat i opskriften
på bomben, fordi deres planer er, at
sprænge Tivoli i luften. Forbryderne
finder dog hurtigt ud af, at Iqbal er en
anelse svær at få fat på. Derfor kidnapper de hans lillebror Dindua og bruger
ham som lokkemad. En hæsblæsende
redningsaktion starter.

ATELIER MELLEM GRÆNSER

FLENSBORG 25. NOVEMBER

Beethoven, Bruch og Brahms
[KONTAKT] Sønderjyllands Symfoniorkester, dirigenten Giordano Bellincampi og violinisten Niklas Walentin
byder på mesterværker af Beethoven,
Bruch og Brahms ved en koncert i Tyske Hus/ Deutsches Haus i Flensborg
fredag den 25. november kl. 20.
Billetter til koncerten i Flensborg fås
via www.ssf-billetten.de.
Violinisten Niklas Walentin har for
længst placeret sig helt i front blandt
unge talenter. Hans spillestil er unik.
Med en sikker og virtuos teknik som
fundament spiller han i det spændende krydsfelt mellem tradition og
fornyelse. Han spiller med en naturlig
selvfølgelighed, kombineret med et

ungdommeligt drive og en vilje til udforskning af musikken
Beethoven komponerede kun én opera - Fidelio – men ikke mindre end 4
ouverturer til denne opera (3 Leonore-ouverturer og en Fidelio-ouverture).
Hver enkelt af disse 4 kan med rette
siges at indeholde de dramaer, som
udspiller sig i operaen Fidelio, og ved
disse koncerter er det således den 3.
og sidste af de tre Leonore-ouverturer,
som er på programmet.
Bruchs violinkoncert nr. 1 er især elsket på grund af dens lyriske melodier,
som spænder over snart sagt hele violinens register. Koncerten blev uropført
i Bremen den 7. januar 1868 med vio-

linvirtuosen Joseph Joachim som solist.
Værket er ikke blot det af Bruchs værker, som er bedst kendt, men samtidig
også en af de oftest spillede af samtlige
violinkoncerter.
Brahms' 4. symfoni blev komponeret
i årene 1884-85, i en periode hvor
Brahms interesserede sig for de græske tragediedigtere. Især studerede
han Sofokles' drama om Ødipus, og
muligvis stammer symfoniens mørke
stemning herfra. I lang tid havde symfonien vanskeligt ved at slå igennem,
og først kort før komponistens død i
1897 fik symfonien den anerkendelse,
den fortjente.

Skulptur flytter nordpå
[KONTAKT] Skulpturen i Dansk Centralbiblioteks indergård, Ib Braases
”Atelier mellem grænser” flyttes til
Horsens Kunstmuseum, hvor den får
en fin placering – lige foran museet.
Flytningen blev markeret 14. november med en sammenkomst og taler
ved museumschef Claus Hagedorn-Olsen fra Horsens, fhv. bibliotekschef
Alice Feddersen og Hans Jessen,
formand for Sydslesvigs danske Kunstforening.
Sidste chance for at opleve skulpturen
i bibliotekets indergård er den 22.
november.
”To ting har været vigtige for os. Dels
at langt flere kunne se og opleve
skulpturen, dels at vi også kan give en
gave fra det danske mindretal til et
museum, der i forvejen samler på Ib

Braase, og som gerne vil have dette
hovedværk«, udtaler bibliotekschef
Jens M. Henriksen.
I Horsens glæder man sig til at tage
imod kunstværket: ”Ib Braase er en
central kunstner i dansk sammenhæng. Det har været et stort ønske
siden museets start i 1984, at Ib
Braase skulle repræsentere den ældre kunstnergeneration i samlingen.
Det lykkedes i 2015 i kraft af en stor
donation fra Ny Carlsbergfondet på
ikke mindre end i alt 37 skulpturer. Vi
er glade for nu at kunne føje et af Ib
Braase absolutte hovedværker til vores
samling,” udtaler Hagedorn-Olsen
Når skulpturen er kommet på plads,
arrangerer biblioteket en tur til Horsens.
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FLENSBORG/ AABENRAA

Ami Jessen. (Fotos: privat)

Sophus Boas.

Gråt Guld i Bolderslev

[KONTAKT] SSF Flensborg Bys og
GF Aabenraas foreløbigt sidste Grå
Guld-dialogmøde afholdes på Rebbølcentret i Bolderslev onsdag den 23.
november kl. 14.30.
Fortæller fra sydslesvigsk side er lærer,

JUL I SYDSLESVIG 2016

Julemærke-pin´en 2016 viser et af
mærkerne.
Julemærkerne 2016 - lidt mere utraditionelle end ellers.

spejder og foreningsmennesket »Ami«
Jessen. Fra sønderjysk side er det lærer, pastor og forfatter Sophus Boas.
Alle interesserede er velkomne til mødet hen over grænsen.

Utraditionelt motiv

SSF FLENSBORG AMT

Hvervning kommer
institutionerne til gode
[KONTAKT] På opfordring fra distrikterne har SSF Flensborg Amt startet en
hvervekampagne, hvor alle forældre
i amtets skoler og børnehaver får en
opfordring til at melde sig ind enten
via institutionen eller via distriktsbestyrelsen.
For hvert 20. nye medlem i Flensborg
Amt trækkes der lod om en præmie.
Hvor denne præmie tidligere er gået
til medlemmet, har amtsstyrelsen valgt,
at den nu skal komme skolen eller

TIDLIG JUL

børnehaven, hvor medlemmet har sit
barn, til gode.
Har medlemmet ikke barn i en institution, trækkes der lod mellem skole og
børnehave i distriktet. Første præmie
på 50 euro vindes således af Lyksborg
Danske Børnehave.
Amtsstyrelsen ønsker tillykke og håber,
at der vil blive taget godt mod kampagnen.
Skulle nogen ikke have fået foldere,
kan de rekvireres på sekretariatet.

Christian Prasno, kunstneren bag Jul i
Sydslesvig 2016. (Foto: Marc Schachtebeck)

Akti julehygger
[KONTAKT] Der er (tidlig) julehygge
for alle brugere og venner i Aktivitetshuset onsdag den 23. november kl.
15-18. Der bliver åbne værksteder,
hvor alle kan hygge og lave juledekorationer i gran og papirklip, male
træskiver, bygge fuglefoderstationer og
fremstille stearinlys over æbleskiver og
gløgg. Det koster 5 euro pr. »nisse« og
inkluderer en dekoration pr. værksted,
julegløgg og æbleskiver.
P.g.a. indkøb er tilmelding påkrævet
senest 21. november på 0461 150140
hhv. akti@sdu.de.

MERE DEKO
Vil man nyde mere jul og juledekorationer, er Rikke Ahler klar som underviser torsdag den 24. november kl.
16.30-21.00 for tilmeldte.
For 17 euro + materiale lærer kursisterne at binde en adventskrans. Akti
giver aftensmad, og derefter er der fri
leg til alle, der ønsker at fortsætte med
juledekorationer med egne materialer
og pynt.
Tilmelding på 0461 150140 eller akti@sdu.de.

[KONTAKT] Det er med en vis spænding, at SSFs Billedsamlingsudvalg
afventer reaktionen på julemærket
2016, efter at det blev præsenteret for
offentligheden på SSFs Landsmøde
den 12. november i Husum, for motivet er ikke så traditionelt, som det
plejer at være.
Nu er det lyset, farverne og især den
dynamiske helhedsvirkning, der er i
fokus. Og den er udvalget svært godt
tilfredse med, for der er udfordring for
øjet, så det ikke kan lade være med at
gå på opdagelse. Der er brudflader og
billedoverlappende sammenhænge.
Der er mærker med stærke signaler,
og der er neutrale mærker. De støtter
og befordrer hinanden. De spidse
kanter afbødes af de bløde farveovergange.
Julemærkerne koster 4 euro hhv. 30
kr. pr. ark med 32 mærker og kan købes i alle SSFs sekretariater.
Julemærkerne kan også bestilles via
hjemmesiden www.syfo.de.
Overskuddet fra julemærkesalget går
til SSFs humanitære arbejde.

KUNSTNEREN
bag årets julemærker er 37-årige designer Christian Prasno, SdU, ansat
som grafiker på Flensborghus:
»Da jeg blev spurgt, om jeg havde lyst
til at ”tegne” julemærkerne, svarede
jeg gerne ja. Min første impuls var, at
jeg ville lave noget abstrakt, der virkede både som helhed og i de enkelte
mærker.
Det gennemgående tema for julemærkerne i år er nok lys. Det er noget, jeg
associerer stærkt med juletiden, med
stjernerne som de mest konkrete objekter”.
JULEMÆRKEPIN
Igen i år er et af mærkerne udvalgt til
julemærke-pin.
Julemærke-nålene er populære og kan
bestilles på SSFs hjemmeside www.
syfo.de og købes på alle SSFs sekretariater.
Prisen er 8 euro hhv. 60 kr. Der medfølger et etui til opbevaring af nålen.

OBERST H. PARKOVs SYDSLESVIGPRIS 2016

MINDEORD

Anni Hübner †
[KONTAKT] Med sorg men også med
mindet om mange gode timer sammen modtog vi fredag den 11. november budskabet om Anni Hübners død.
Hun blev 86 år gammel. Begravelsen
var i går, onsdag.
Vi vidste jo alle, at det ikke stod for
godt til med Annis helbred. Hjertet var
svagt, men hendes humør og charme,
hendes kløgt og viden fejlede ikke
noget.
Sammen med sin mand Erwin var de
to for nogle måneder siden flyttet ind
på Dansk Alderdomshjem i Flensborg,
hvor de trivedes – selv om det jo ikke
var det samme som derhjemme...
Anni og Erwin var om nogen de dri-

vende kræfter bag det – for os – legendariske 7. og senere 7./8. SSF-distrikt i
den indre by i Flensborg, sammenlagt
for længst.
Her var vi ikke blot sammen om det
danske foreningsarbejde; her blev vi
venner. Og det venskab holdt hele
livet igennem.
I deres bedste alder led Anni og Erwin
den sorg, at deres eneste barn, en søn
valgte livet fra, men han efterlod sig en
hustru og en datter, der tog sig rørende af Anni og Erwin – og omvendt.
Begge havde de en fortid på Dansk
Centralbibliotek; han som pedel, hun
som sekretær. Erwin engagerede sig i
SSF – var byformand i en årrække – og
i SSW og i flensborgsk kommunalpolitik – var vicebypræsident i nogle år.
Anni var en stor støtte i Erwins mange
aktiviteter og sørgede for, at hans bagland var i orden, så han kunne slappe
af, når der var behov for det.
Nu er Erwin alene om at bære sorgen
sammen med svigerdatter og barnebarn.
Vi støtter Erwin i hans sorg.
Æret være Annis minde.
Carsten og Bente Petersen,
Flensborg

Anni Hübner, som hun huskes. (Foto:
Martina Metzger)

Hans-Heinrich Pauly, modtog Oberst H. Parkovs Sydslesvigpris 2016 af fondsformand Niels Henriksen t.v. SSFs formand Jon
Hardon Hansen t.h. holdt laudatioen.

Hans-Heinrich Pauly hædret
[KONTAKT] På SSFs landsmøde 12.
november overrakte Niels Henriksen,
formand for Oberst H. Parkovs Mindefond, Oberst H. Parkovs Sydslesvigpris
2016 til en af lykkeligvis mange såkaldt stille slidere i SSF, Hans-Heinrich
Pauly, Svesing.
Pauly er medlem af distriktsbestyrelsen
Husum og har været det i hvert fald
siden 1985, altså i 31 år. I en årrække
var han formand for et af de fire distrikter, der var i Husum den gang.
Da de to tilbageværende blev lagt

sammen og med Nordstrand i 2004,
blev Pauly det nye stordistrikts kasserer.
Han blev valgt ind i amtsbestyrelsen i
1987 og blev siden genvalgt adskillige
gange.
Fra 2001 var han en periode en af SSF
Husum Amts delegerede i SSFs Hovedstyrelse.
Pauly er - 78 år gammel - fortsat medlem af distriktsbestyrelsen og bidrager
med sine omfattende erfaringer. Men
aldrig på en gnaven, bedstefaderlig

måde. Han har fuldt blik for, at verden
er en anden end i 1980.
Hans-Heinrich Pauly driver stadig
snedkervirksomhed, og laver af og til
småreparationer uden beregning eller
til favørpris på for eksempel Husumhus.
Om end SSF altid har været der, hvor
Pauly lagde de fleste kræfter, har han
også haft tillidshverv i andre organisationer. Eksempelvis har han været
revisor i Husum SSW og medlem af
spejdernes forældreråd.
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OBERST H. PARKOVs MINDEFOND

Uddelte 200.000 kr.
[KONTAKT] 42 ansøgere havde der
været, da bestyrelsen for Oberst H.
Parkovs Mindefond skulle tage stilling
til uddeling af fondsmidler i år.
13 projekter kunne tilgodeses, oplyste
fondens formand Niels Henriksen,
Sorø, på vegne af bestyrelsen på et
møde med modtagerne på Aktivitetshuset i Flensborg 10. november.
Tilgodeset blev med i alt godt og vel
200.000 kr.:
• Karsten Thomsen-spejderne Hanved/ Langbjerg, 20.000 kr.,
• Yggdrasil-spejderne Medelby,
15.000 kr.,
• Vesterland-Kejtum Danske Skole,

Formanden for Oberst H. Parkovs Mindefond, Niels Henriksen, Sorø, t.v. og medlem af fondsbestyrelsen Dieter Lenz, Flensborg, t.h. sammen med de glade modtagere.

TANGO-FESTIVAL

Tangon Taikaa fyrede op under det tangoglade publikum. (Fotos: Stefan Klinker)

En stor succes
[KONTAKT] Der var finsk tangofest på
søfartsmuseet i Flensborg forleden.
Nordisk Informationskontor havde
taget initiativet til at få FINtango fra
Hamborg til den danske grænse. Og
der var da også både danske og tyske
gæster blandt publikum; fra Flensborg
og Als, fra Sønderborg, Sild, Slesvig og
Hamborg. Og danseglade turister fra
Hannover.
Der var rig lejlighed til at høre det finske sprog i de titler og tekster, som de
to tango-orkestre præsenterede.
Timo Valtonen, sangeren fra Tangon
Taikaa, formåede at inddrage Flens-

borg i sine sange og skabe en aldeles
hyggelig stemning. Hans orkester spillede næsten hele aftenen, hvor dansegulvet altid var fyldt.
Også eftermiddags-arrangementet
godt besøgt. Ved to dansekurser kunne begyndere og erfarne tangodansere
få en introduktion til den finske tango.
Leena og Mika forklarede dansetrinene. På koncerten med trioen Beltango
varede det ikke længe, før de første
dansepar var på dansegulvet.
Publikum var enige: En finsk tangofest
vil vi gerne have til Flensborg igen.

7.500 kr. til nye sangbøger,
• Lyksborg historiske værksted, 40.000
kr. til et nyt hegn,
• SSFs Humanitære Udvalg, 15.000
kr. til højskoleophold
• Dansk Centralbibliotek, 25.000 kr.
til børnearbejdet
• Gustav Johannsen-Skolen, 20.000
kr. til en klassetur til København,
• Dansk Sundhedstjeneste, 15.000 kr.
• Dansk Skoleforening, 4.000 kr. til
læsefestivalen 2017
• Sønderbrarup Danske Skole, 15.000
kr. til ipads til specialundervisning,
• Sprogforeningen, 7.000 kr.
• Ørsted Danske Børnehave, 10.000

kr. til cykler og
• Flensborg Roklub, 10.000 kr. til
kajak.
Henriksen pointerede på mødet, at
fonden som regel behandler projekter, som der er blevet søgt tilskud til,
men at fonden også ind imellem agerer uden at have fået en ansøgning.
Målrettet gives penge til nationale og
sociale formål - men også andet - på
begge sider af grænsen, som regel dog
syd for grænsen.
Også hvilehjemmet Bennetgaard er
eksempelvis blevet støttet.
Meget gerne støtter fonden også anskaffelsen af sangbøger.

AUSZEICHNUNG

Verdienstkreuz für Pickardt
[KONTAKT] Bundespräsident Joachim
Gauck hat Gerd Pickardt aus Harrislee
mit dem Verdienstkreuz 1. Klasse des
Verdienstordens der Bundesrepublik
Deutschland ausgezeichnet.
Ministerpräsident Torsten Albig überreichte die Auszeichnung am Dienstag
in Kiel.
Als besondere Würdigung der Verdienste um das Gemeinwohl zeichnet
der Bundespräsident politische, wirtschaftlich-soziale und geistige Leistungen als auch Verdienste im sozialen,
karitativen und mitmenschlichen Bereich aus.
Aus der Laudatio des Ministerpräsideten:
Gerd Pickardt macht sich für die
dänische Minderheit, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit sowie
für das Wohl der regionalen Wirtschaft
stark. Er hat sich u.a. herausragende
Verdienste um den Auf- und Ausbau
des Industriemuseums Kupfermühle
erworben. Das maßgeblich von ihm
geschaffene und 2014 wiedereröffnete

Industriemuseum Kupfermühle ist ein
Kleinod der regionalen Sozial- und
Technikgeschichte. Das Museum präsentiert die Geschichte der Technik,
die Sozialgeschichte der Arbeit und
bietet die Architektur von Produktionsstätten sowie von Unternehmerund Arbeiterwohnungen.
Der 1998 gegründete »Förderverein
Industriemuseum Kupfermühle«, dem
Gerd Pickardt lange verbunden ist
und den er seit 2005 leitet, war für
die Organisation der Umbau- und
Erweiterungsmaßnahmen sowie deren
Finanzierung in Höhe von rund 1,8
Millionen Euro verantwortlich.
Gerd Pickardt hat sich als Bewahrer
historischer Industriegeschichte einen
Namen gemacht und ist zum Experten
für die Geschichte industrieller Kupferverarbeitung und der sich mitentwickelnden Infrastruktur geworden.
Er kümmerte sich um Fördergelder,
sicherte und setzte die historische
Bausubstanz und Industrietechnik instand und fügte die unterschiedlichen

Museumsbereiche ineinander. So
entstand ein bedeutendes Museum im
deutsch-dänischen Grenzraum. Heute
ist der Förderverein Eigentümer der
Ausstellungshallen, der Anlagenteile
sowie eines Großteils der Exponate
und des Mobiliars.
Gerd Pickardt macht sich stark für die
dänische Minderheit. Er engagierte
sich von 1975 bis 2008 im Dansk
Skoleforening for Sydslesvig, dessen
Vorsitzender er war, und hat die
Weiterentwicklung der Schul- und
Kindertagesstättenarbeit der dänischen Minderheit für Südschleswig
vorangebracht. Er ist auch Mitglied des
Gemeinsamen Rates der dänischen
Minderheit, war Vorsitzender des
dänischen Wirtschaftsvereins und 25
Jahre Aufsichtsratsmitglied der Union-Bank AG. Außerdem hat er sich
im Sydslesvigsk Forening, in der St.
Knuds Gilde in Flensburg und im Interreg-Ausschuss Syddanmark-Schleswig-Holstein-K.E.R.N. engagiert.

EHRENPROFESSUR FÜR HANS HEINRICH HANSEN

Streiter für die Minderheiten
[KONTAKT] Ministerpräsident Torsten
Albig hat Hans Heinrich Hansen aus
Egernsund/ DK am 14. November in
Kiel mit der Ehrenprofessur des Landes
ausgezeichnet. Der Regierungschef
würdigte damit Hansens langjähriges
herausragendes Engagement für die
Minderheiten.
„Wir ehren Sie heute für Ihr Lebenswerk. Sie haben ganz maßgeblich
dazu beigetragen, dass aus friedlicher
Nachbarschaft im Grenzland heute
eine Modellregion für moderne Minderheitenpolitik geworden ist“, sagte
Albig. Hansen sei ein „mutiger Streiter
für die Rechte nationaler Minderheiten“. Sein Wirken sei überall in
Europa zu spüren, wo Mehrheit und
Minderheiten sich ein friedliches Miteinander erarbeiten müssen.
Hansen war von 1993 bis 2006
Hauptvorsitzender des Bundes Deutscher Nordschleswiger, dem Dachverband der deutschen Minderheit in

Dänemark. Von 1994 an war er Vizepräsident der Föderalistischen Union
Europäischer Volksgruppen (FUEV).
2007 wurde er Präsident, heute ist er
Ehrenpräsident des Dachverbandes
der autochthonen, nationalen Minderheiten und Volksgruppen. „Sie
haben der deutschen Minderheit in
Dänemark und auch der FUEV über
viele Jahre ein Gesicht und eine Stimme gegeben und, wenn nötig, auch
deutliche Worte gefunden. Sie haben
die Positionen der Minderheiten dabei
immer mit Augenmaß und Selbstvertrauen vertreten“, sagte Albig.
Auf europäischer Ebene habe er den
Dachverband zu einer der wichtigsten Minderheiten-Organisationen
gemacht. Es sei sein Verdienst, dass
die FUEV heute europaweit anerkannt
und angesehen sei.
In seinen minderheitspolitischen Ämtern habe Hansen stets betont, wie
lange die Geschichte nachwirke, so

Albig weiter. Niemand könne ihr entkommen, wenn man sich nicht aktiv
damit auseinandersetze und daraus
Lehren ziehe. „Einer dieser Bausteine
ist es, Verantwortung für das Zusammenleben in unserer Gesellschaft zu
übernehmen. Aber das gilt auch in
anderen Teilen der Welt, wo Minderheiten um Anerkennung und gleiche
Rechte kämpfen müssen und Opfer
von Konflikten und Verfolgung werden“, so der Ministerpräsident. Diese
Verantwortung habe Hans Heinrich
Hansen immer übernommen.
Hans Heinrich Hansen ist der 50.
Ehrenprofessor in Schleswig-Holstein.
Der Titel wird seit 1967 vom Land
Schleswig-Holstein verliehen. Träger
sind unter anderem die Schriftstellerin
Doris Runde, die Schauspielerin Liv
Ullmann und der Organist Matthias
Eisenberg.
Stk.

Beltango-trioen fik hurtigt folk op på dansegulvet.

SPÆTTEKLUBBEN I FLENSBORG/ HARRESLEVGADE

Fejrede 30 års jubilæum
[KONTAKT] For 30 år siden, i august
1986 overtog daværende 3. SSF-distrikt en lejlighed i Harreslevgade 65
- dengang i SSFs eje - til forenings- og
klubbrug. SSF Flensborg Nord, som
består af de tidligere 1.-3. distrikter,
ville have markeret jubilæet noget før,
men fugtproblemer førte til en udsættelse til i søndags.
Knap 50 gæster havde fundet vej til
nogle hyggelige timer med snitter, taler
og sang. Else Martensen, der i sin tid

Næstformanden i SSF Flensborg Nord, Rainer Porsch spillede til
fællessangene, bl.a. Sigurd Barretts genforeningssang tilegnet det
danske mindretal. Nogle kunne synge med, fordi teksten står i Sydslesvigsk Årbog 2016, men melodi og omkvæd mestrede de fleste
faktisk ved sidste vers. (Fotos: privat)

var med til at starte klubben sammen
med Karen Scheew, Nanny Matzen
og Elke Riemer, fortalte om de første
år, og festen sluttede med et gavekort
på gratis morgenbord 2017 i klubben
til Gert Keitel, der har været en stor
hjælp for klubbens damer i forbindelse
med de just overståede istandsættelser.
Formanden

Elke Riemer, her med armen om Else Martensen, annoncerede, at hun nu ville træde noget sagtere og efter de 30 år overgive hovedansvaret til Erika Jensen og Ilonka Karbach, der ses bagerst i rækken. Allerbagerst den tidlige formand for distriktet,
Ingrid Nielsen, der fortsat hører til klubbens stab, sammen med Monika Riemer, hvis navn her må nævnes som et yderligere,
stærkt udtryk for den store indsats og trofasthed, der alle år har præget klubben. Fra staben manglede Nanny Matzen og
Renate Artmann, der desværre begge døjer med sygdom.
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Om menighedsrådsvalg

Kommer tid, kommer (menigheds)råd
I DE KOMMENDE måneder er der
i mange danske menigheder i Sydslesvig generalforsamling med valg
til menighedsrådet. Derfor er jeg blevet bedt om at skrive lidt om, hvad
det indebærer, i det håb at opmuntre
medlemmer af kirken til at stille op.
Ethvert myndigt medlem, der ikke
har forsømt at betale medlemsbidrag,
kan stemme på generalforsamlingen
og kan også kandidere. Nogle menigheders vedtægter vil måske kræve, at
en kandidat har et antal stillere.
Hvis det skal siges meget kort, så
er menighedsrådets opgave at sørge
for de ydre rammer omkring gudstjenesten og menighedslivet. Hvis menigheden har egen kirke, vil bygningernes vedligeholdelse uvægerligt fylde meget på dagsordenen til møderne, og en af rådets opgaver vil være
at indhente tilbud og engagere håndværkere etc. Menigheder der låner
hus hos Skoleforeningen eller SSF, har
det noget nemmere. Men også her vil
der være behov for f.eks. vedligeholdelse af inventar og anskaffelse af nye
salmebøger.
Menighedsrådet ansætter også
personale, f.eks. en organist, en kirketjener, der gør kirken eller lokalet klar
til gudstjeneste, en rengøringsassistent og, hvis der hører forsamlingslokaler til kirken, eventuelt en bestyrer,
der sørger for kaffe etc. Nogle af disse
opgaver kan også varetages af frivillige, men det er i alle tilfælde menighedsrådets ansvar, at der nogen til at
tage sig af det. Til alt dette er der brug
for penge, og derfor betaler medlemmerne medlemsbidrag. Menighedens
kasse forvaltes af menighedsrådet, og
er der ikke nogen i rådet der tør påtage sig opgaven, kan man ansætte en
regnskabsfører. Det vanskeligste vil

altid være lønudbetalingen, hvor der
skal tages hensyn til løbende ændringer i lovgivningen m.h.t. skat, socialforsikring og sygeforsikring. Her kan
kirkekontoret hjælpe.
Præsten er ikke ansat af menighedsrådet, men af Danske Sømandsog Udlandskirker (DSUK). Når en
præst går på pension eller får et andet embede, genopslås stillingen, hvis
DSUK og det Sydslesvigske Kirkeråd
er enige om det. Men menighedsrådet
er med til at udforme opslagets ordlyd, og når ansøgningsfristen udløber, er det menighedsrådet der tager

Menighedsrådet skal støtte præsten i vedkommendes arbejde og gerne selv tage initiativer. Det bedste menighedsliv med gudstjenester, sammenkomster, ungdomsarbejde, foredrag, koncerter m.m. opstår, når det
foreslås, drøftes og planlægges i menighedsrådet.
Præsten er medlem af menighedsrådet i kraft af sit embede. De
læge medlemmer vælges, som ovenfor nævnt, på menighedens generalforsamling. Hvor mange medlemmer og suppleanter der skal vælges,
fremgår af den enkelte menigheds
vedtægter. Der bør være nok til at
man efter valget kan konstituere sig
med en formand, en næstformand,
en protokolfører, en eventuel kirkeværge og en regnskabsfører, hvis
man ikke har valgt at ansætte en.
Det er formandens opgave at indkalde til rådsmøder og lave en dagsorden og at sørge for, at det rådet
beslutter bliver ført ud i livet. Det er
også i reglen formanden der repræsenterer menighedsrådet bl.a. over
for det Sydslesvigske Kirkeråd og andre danske organisationer. Hvis formanden bliver forhindret, overtager
næstformanden disse opgaver, indtil
rådet kan konstituere sig påny, alt efter hvordan vedtægterne lyder.
Protokolføreren fastholder, hvad
der forhandles om på møderne, og
hvilke beslutninger der træffes. Hvis
menigheden har egen kirkebygning,
har man brug for en kirkeværge til at
have opsyn med bygningen, kontakt
til håndværkere etc.
Suppleanter er ikke forpligtet til
at deltage i rådsmøderne, men det er
en god idé hvis de gør det, og de bør
i alle tilfælde ligesom rådsmedlemmerne modtage protokollen efter

hvert møde. På den måde er de bedre rustet til at indtræde i rådet, hvis
der bliver behov for det.
At sidde i menighedsråd er „ehrenamtlich“; man får ingen godtgørelse
for den tid man bruger på det. Men
naturligvis kan et menighedsråd beslutte, at f.eks. kørselsudgifter refunderes.
Når jeg er blevet bedt om at skrive
dette, hænger det jo nok sammen med
at jeg til marts har siddet som formand for menighedsrådet ved Ansgar Kirke, Flensborg, i 20 år. Det er
blevet til ikke helt få arbejdstimer, og
nogle vil spørge, hvorfor jeg har brugt
så meget af mit liv på det.
For det første fordi jeg er interesseret i at der er en dansk kirke i Sydslesvig, i dette tilfælde nærmere betegnet
i det nordlige Flensborg. Uden menighedsråd er der nemlig ingen kirke.
Alene det at få ansat en præst lader
sig ikke gøre uden et menighedsråd.
Nogen skal påtage sig det, og hvorfor
skulle nogen ikke være mig?
For det andet bærer arbejdet lønnen i sig selv. Ikke sådan at forstå, at
det altid er den rene idyl. Der kan,
som i alt foreningsarbejde, opstå problemer der er vanskelige at løse. Men
gensidig tillid, god samtalekultur og
en fælles målsætning skaber et fællesskab, som i hvert fald betyder meget
for mig.
Jeg kan derfor varmt opfordre til
at stille op til menighedsrådsvalg.
Vær ikke bange for ikke at slå til. At
sidde i et menighedsråd kræver ingen
specielle kompetencer, men kærlighed og solidaritet og en oprigtig vilje
til at gøre en indsats for menighedens
interesser og trivsel. Når den gode
vilje er der, vokser man med opgaven.
Helle Skadhauge

melde sig ind i DKS som enkeltperson.
Man skal melde sig ind i ”sin egen”
menighed og man betaler særskilt
medlemsbidrag til den menighed,
man har meldt sig ind i. Menighederne bliver hver især opkrævet et årsbidrag pr medlem, som betales til DKS.
Og hvad laver DKS så? DKS er
som sagt en paraplyorganisation for
de danske menigheder i Sydslesvig.
Det er en anerkendt forening med
egne vedtægter og bestyrelse. Bestyrelsen kaldes også Kirkerådet og træ-

nes interesser i forhold til de tyske og
danske myndigheder.
DSK’s bestyrelse består som sagt
af et kirkeråd, der vælges for 4 år ad
gangen. Rådet består af Provsten som
formand, 7 lægfolk og 3 præster, der
vælges på skift. DKS’ øverste myndighed er Kirkedagen – den årlige generalforsamling, hvor repræsentanter
for alle menighederne, DSUK og venner i Danmark samles. Her fremlægges årsregnskab og årsberetninger til
godkendelse og der træffes endelige

der sammen en gang om måneden. I
det daglige er det Provsten og forretningsføreren, der står for ”driften”, og
DKS har hovedsæde i Südergraben 36
i Flensborg. DKS er blandt andet ansvarlig for lønudbetaling til præsterne
og for vedligeholdelse af præsteboligerne, samt at varetage menigheder-

afgørelser i sager, der har de forsamledes fælles interesse.
De danske menigheder er delt ind i
seks kirkekredse, hvor præster gensidigt afløser for hinanden i forbindelser med ferier og friweekender. Desuden afholder kirkekredsene deres
egne ”kredsmøder”, hvor præsterne

og repræsentanter fra menighedsrådene træder sammen og orienterer
hinanden om livets gang i de enkelte
menigheder. Endvidere orienteres der
også fra kirkerådets arbejde og der
planlægges fælles kirkekredsarrangementer.
Hvad angår menighedsråd i de enkelte menigheder, foregår det også efter folkekirkelig vis, med den forskel,
at der ikke er menighedsrådsvalg,
men årlige generalforsamlinger i de
enkelte menigheder. Menighedsrådsmedlemmerne og deres suppleanter
vælges for 2-4 år, alt efter den enkelte
menigheds vedtægter og deres opgaver er de samme som nord for grænsen.
Det kan ikke pointeres nok, at menighedsrådet ikke er arbejdsgiver for
præsten, men samarbejdspartner.
Menighedsrådet er menighedsmedlemmernes repræsentanter og på
bedste demokratiske vis er det dem,
der varetager den enkelte menigheds
interesser. Det betyder, at alle døbte
medlemmer over 18 år kan stille op
til menighedsrådet og være med til at
gøre sin egen menighed til en levende
menighed.
Generalforsamlingerne holdes som
regel i foråret og skulle man have lyst
til at vide lide mere om den lokale
danske kirke og DKS, så er de et godt
sted at begynde.
Vel mødt derude!
Henriette Gosvig Knudsen

stilling til de indkomne ansøgninger.
Hvis der i rådet er enighed eller et
overbevisende flertal for en ansøger,
vil DSUK ansætte vedkommende.
Menighedsrådet har således stor
indflydelse på, hvem der bliver præst
for menigheden, men når præsten er
indsat i sit embede, er vedkommende
i sin embedsførelse uafhængig af menighedsrådet. Dog er rådet medbestemmende på visse punkter, f.eks.
tidspunkter for de faste gudstjenester, ændringer i liturgien, indførelse
af nye salmebøger, eller hvilke formål
der samles ind til ved gudstjenesterne.

Om andre måder at råde på

Når kirker skal ledes
I DANMARK ER menighedsrådsvalgene netop overstået og de nye menighedsråd er nu i fuld sving med
at konstituere sig. Nogle råd har fået
mange nye medlemmer, i andre er alt
som det plejer og nogle steder har der
måttet være omvalg, fordi man i første
omgang ikke kunne få fyldt pladserne
op. Nogle ganske få steder har der været kampvalg, men mens den vestlige
verden stadig vånder sig over valget
af præsident Trump i USA, vækker
valgene til menighedsrådene ikke den
store opsigt. Det burde de måske gøre,
for selvom menighedsrådene ikke har
samme magt som USA’s præsident,
så skal man ikke undervurdere den
magt, som menighedsrådene har. Det
er dem, der sammen med præsten er
ansvarlige for det synlige liv og selvom præsten er den figur, der tegner
kirken udadtil, kan vedkommende
altså ikke gøre det uden et menighedsråd, der bakker op, hjælper med
arrangementer, kommer med ideer til
arrangementer og i det hele taget giver præsten med- og modspil. Det er
også menighedsrådet, der vælger ny
præst, når det er aktuelt. Eller som en
biskop engang sagde: ”Menighedsrådet kan henstille, men det er mig, der
indstiller!” hvilket jo er fair nok, da det
er biskoppen, der i sidste ende er chef
for den pågældende præst. I praksis er
det dog meget sjældent, at en biskop
tromler henover menighedsrådets ønske om en bestemt person som præst,

simpelthen fordi de ansøgere som regel er blevet frasorteret i det såkaldt
orienterende møde, som provst og
biskop afholder med menighedsrådet,
når der skal gennemgås ansøgninger
og kaldes til jobsamtale – prøveprædiken, som det hedder i præstekredse.
I Dansk Kirke i Sydslesvig går det
til nogenlunde på samme måde som
i Danmark, når der skal ansættes
præster. DKS er jo det, der ”gør Folkekirken lidt større”, men alligevel er
der igen nogle ”særlige sydslesvigske
forhold”, der gør sig gældende, når
vi snakker kirkestruktur. For vi ER
ikke den danske Folkekirke selvom
præsterne er uddannet til at arbejde i
Folkekirken og virker på folkekirkelig
vis i Sydslesvig. Præsterne er fx ikke
ansatte direkte af kirkeministeren,
men af Danske Sømands og Udlandskirker, der også står for aflønningen,
jvf den pose penge, der tilflyder DSUK
fra Kirkeministeriet og som er øremærket til det kirkelige arbejde i Sydslesvig.
Men hvis Dansk Kirke i Sydslesvig
ikke er Folkekirken, hvad er den så?
DKS er sin egen. Den virker på folkekirkelig vis, men strukturen er af
praktiske årsager meget anderledes
end både Nordkirches og Folkekirkens. For det første er DKS ikke nogen
”landskirke”. DKS er en forening, der
fungerer som paraplyorganisation for
de enkelte danske menigheder i Sydslesvig. Det betyder, at man ikke kan

