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UGENs OVERSKRIFTER

GOTTORP

Bali

[KONTAKT] Ejderhuset i Bydelsdorf flyttes til Bali,
når globetrotteren Rejner Bogdan kommer.
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Biike

[KONTAKT] Biike og Pers Dag er frisernes helt store
dage.
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Koncert

[KONTAKT] Mads Langer giver koncert i Flensborg.
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LEDER

Eigil Linde fra SSFs Danevirke Museum og SSF-amtskonsulent Lars Thomsen i SSFs infobod. (Foto: Torben Skytte)

Mindretallet mellem
front og bro
Sydslesvigsk Forening

[KONTAKT] Ud over en forpligtelse
over for det danske mindretal er vi,
som tilhører mindretallet, ligeledes
forpligtet som borger i det tyske
civilsamfund. Det indebærer, at
vi har et medansvar for, hvordan
flertalssamfundet omsætter dets
værdier og håndterer tidens samfundspolitiske spørgsmål.
Lige nu flygtninge- og migrantkrisen.
Derfor er det prisværdigt, og helt
naturligt, at også folk fra mindretallet som samfundsborgere
engagerer sig i humanitær hjælp til
flygtninge og migranter f. eks. på
banegården i Flensborg.
Krisen er en fælles medmenneskelig udfordring, der kræver en
koordineret politisk indsats i EU,
det vil sige medlemslandene imellem. Så længe dette ikke lykkes, er
medlemslandene nødt til at finde
en balance mellem på den ene
side at gøre brug af nationalstatens
legitime instrumenter for at beskytte sine samfund, og på den anden
side at yde humanitær bistand, jf.
internationale folkeretlige aftaler.
Det er en stats fortrinsret.
I takt med, at flygtninge søger ly i
Tyskland for at begynde en ny tilværelse, skal de integreres. Der skal
skaffes boliger, organiseres sprogkurser, formidles jobs, børnene skal
i skole m.m.
Hvor vidt kan det danske mindretal
være med til at løfte disse opgaver?
Kun i begrænset omfang. Dog kan
den enkelte i mindretallet engagere
sig som medborger. Deltage i den
samfundspolitiske debat, være aktiv og stille sig til rådighed. Og det
sker som nævnt.
På institutionsniveau har mindretallet været aktiv i det omfang, det
har kunnet lade sig gøre. Skoleforeningen har stillet uudnyttede
bygninger/ lokaler til rådighed som
bolig. SSF arrangerede i december
en støttekoncert for flygtninge, der
indbragte knap 3.000 euro. SdU

har været med til at organisere
sportsbegivenheder, hvor flygtninge
blev inviteret med. Her har mindretallet med andre ord forsøgt at
bygge bro.
Det er dog væsentlig at slå fast, at
det primært er det flertalssamfund,
hvor flygtninge eller migranter
søger ophold, der har ansvaret for
at tage imod og integrere. Ikke de
mindretal, der måtte være i området.
Det danske mindretal har sit eget
formål og nyder folkeretlig beskyttelse for netop at kunne bekende
sig til og fastholde dansk sprog, kultur og identitet.
Mindretallets skolevæsen har for
eksempel kun én hovedopgave,
nemlig at sikre mindretallets børn
og unge et dansk uddannelses- og
dannelsesforløb. Mindretallet er et
dansk værdifællesskab, som selvfølgelig betinger en dansk bekendelse
– ikke en arabisk eller noget andet.
Derfor kan man ikke forlange, at
mindretallet skal gå på kompromis
med sine egne forudsætninger. Det
ville kortslutte grænselandets mindretalsordning.
Visionen og missionen for det danske mindretals institutioner åbner
ikke for en løsning af flertalssamfundets udfordringer med integration af flygtninge. Her må vi melde
front og henvise til Bonn-København erklæringerne samt Europarådets rammekonvention til
beskyttelse af nationale mindretal
og sprogpagt.
Det danske mindretal kan bidrage
til et fredeligt og ligeværdigt kulturmøde i vores grænseregion - bygge
bro, men ikke på bekostning af
mindretallets grundlæggende anatomi og forudsætninger.
Her må vi helt naturligt værne os
og melde front.
Det er ethvert mindretals fortrinsret.
SYDSLESVIGSK FORENING

Repræsenterede mindretallet
[KONTAKT] SSF Gottorp Amt var ene
- blandt 41 deltagende organisationer
- om at repræsentere det danske mindretal ved »Ehrenamtsmesse im Kreishaus« - de ulønnet-frivilliges udstilling
- lørdag den 13. februar i amtshuset i
Slesvig. Messen var arrangeret af »BürgerNetzWerk Schleswig-Flensburg«

i samarbejde med Slesvig-Flensborg
amt.
Kl. 12, efter et musikalsk indslag,
blev messen åbnet af formanden for
»Bürgernetzwerk« Sabine Bogner og
kredspræsident U. Brüggemeier.
Fra kl. 12 til kl. 16 stod amtskonsulent
Lars Thomsen, amtsformand Franz

Dittrich og amtsnæstformand Torben
Skytte til rådighed for spørgelystne
besøgende.
Et kort besøg i kantinen, hvor »Landfrauen Stapelholm« solgte forskellige
og lækre (lag)kager samt kaffe og the,
betegnede SSFerne som tiltrængt.
Th.

DANMARKs BIBLIOTEKSFORENING

På Flensborg Bibliotek
[KONTAKT] Flensborg Bibliotek er
udvalgt til at være vært for Danmarks
Biblioteksforenings Kulturkonference,
som finder sted hvert andet år.
Overskriften er denne gang: Kulturen
som udviklingsdynamo – muligheder
og grænser – Om kulturens og bibliotekets rolle i det moderne samfund og
byliv.
PROGRAM
Torsdag den 25. februar kl. 9-16 gør
140 deltagere deres indtog i bibliotekets foredragssal i Nørregade. Deltagerne er fortrinsvis kulturpolitikere og
biblioteksledere fra Danmark.
Bl.a. byder Sydslesvigudvalgets formand Kim Andersen og bibliotekets
bestyrelsesformand Christian Jürgensen velkommen, og kultur-, justits og
europaminister for Slesvig-Holsten
Anke Spoorendonk er gæst med et
debatindlæg. Forfatter Erling Jepsen
er ligeledes på dagens program, inden
han kører til forfatteraften kl. 19 på
Husum bibliotek.

LUKKET
Så stort et arrangement sætter selvfølgelig sit præg på biblioteket – både før
og på selve dagen.
De fleste af konferencens aktiviteter
foregår på 1. sal i bibliotekets udstillings- og foredragsområde og vil
ikke påvirke biblioteket som sådan.
Frokostpausen derimod foregår i
voksenområdet i udlånet på 2. sal kl.
12:15-13:15, så området i tidsrummet
kl. 11:30-13:30 kun er tilgængeligt for
medarbejderne.
Adgangen til PCere for voksne er lukket i samme tidsrum.

Pianist Thomas Dohn sørger i frokostpausen for hyggelig stemning blandt
konferencedeltagere og bibliotekets
øvrige gæster. Området bliver ryddet
op umiddelbart efter frokostpausen.
NUL PARKERING
Parkeringspladserne i garagen er denne dag kl. 8-17 forbeholdt konferencedeltagerne. Alle bibliotekets øvrige
gæster - bilister og cyklister - henvises
til andre parkeringsmuligheder.
www.db.dk – Kulturkonference 2016
www.dcbib.dk
rj

VENSKABSBYREJSE

Til Kangasala i Finland
[KONTAKT] I dagene 29. juni -5. juli
tager Foreningen Norden i Sydslesvig
via Holmestrand i Norge og Vänersborg i Sverige på venskabsbyrejse til

Kangasala i Finland.
Rejsen er under udarbejdelse.
Nærmere info via svend@kohrt.dk
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TILMELDING HASTER

Slagerfest og pattegris
[KONTAKT] SSF og SSW Egernføde
inviterer til dansk-tysk slagerfest med
80er- og en smule 70er-musik lørdag
den 27. februar kl. 19 i Medborgerhuset.
Aftenens menu er helstegt pattegris tilberedt i Medborgerhusets have. Dertil
serveres lækre salater og tilbehør i salen, der bærer præg af 80er-stilen.
DJ Happy Sound Projekt spiller op til
dans, og senere er der kæmpe tom-

SLESVIGHUS-BIFFEN

bola.
Prisen for medlemmer er 18 euro, ikke-medlemmer betaler 28 euro.
Unge og studerende kan komme ind
for 12 euro.
Drikkevarer kan købes til rimelige
priser; medbragte drikkevarer må ikke
nydes i huset.
Tilmelding bør ske omgående til Fred
Witt, 0172-6208135, hhv. ssf-egernfoerde@t-online.de.

RENDSBORG/ BYDELSDORF
Motiv fra Bali. (Foto: tothailand.com)
Slesvighus-biffen er populær.

Bali i Ejderhuset
[KONTAKT] Rejner Bogdan, tidligere
lærer - nu globetrotter - fortæller og
serverer, når SSF Rendsborg/ Bydelsdorf inviterer til en aften i Ejderhuset,
hvor alt drejer sig om Bali, torsdag den
10. marts kl.19. Prisen er sat til 15
euro for medlemmer og 20 euro for
ikkemedlemmer - og en blomst.
Rejner har på sine mange rejser bl.a.
besøgt Bali og lært kultur og mennesker at kende. Det fortæller han om

og viser billeder fra. Desuden inviterer
han et på ægte balinesisk tagselv-bord.
En ægte balinesisk barong-dans, nogle
medbragte souvenirs samt sarong-binding vises.
Og selvfølgelig besvarer Rejner alle de
spørgsmål, der måtte være.
Øl, vand, vin og saft kan købes.
Tilmelding senest den 4. marts til Margret Mannes på m.mannes@me.com
eller 04331-6645932.

UGEN
DER KOMMER
18.
SSF Jaruplund-Sankelmark-Veding: Generalforsamling på skolen kl. 19.00
19.
Flensborg SSF Sporskifte: Whiskyaften i Det Danske Hus kl. 19.30
SSF Skovlund-Valsbøl: Grønkål i Skovlund Forsamlingshus kl. 19
De danske organisationer og institutioner i Nibøl: Lotto i foreningshuset kl. 19.30
SSF Husum og Ejdersted amter: Vestkystkultur med Østre Gasværk på Uffe-Skolen, Tønning kl. 20
SSF Rendsborg/Bydelsdorf: Grønkål i Ejderhuset kl. 19
SSF Satrup/Havetoft og SSW Havetoft: Generalforsamlinger på Satrup Skole kl. 19
20.
SSF: Sangmaraton på Flensborghus kl. 9-19
SSF og SdU: Familieaktivitetsdag i Idrætshallen, Flensborg kl. 14
SSF Store Vi: Loppemarked på skolen kl. 14-16
21.
SSF Gelting-Gulde-Runtoft: Plunderdag i Gelting Forsamlingshus kl. 11
SSF Sild: Grønkål og biike i Kulturhuset i List kl. 19
Læk Menighed: Generalforsamling i kirken efter gudstjenesten
22.
Flensborg SSF Nord: Margretheklub i Menighedshuset kl. 14
SSF Hanved/Langbjerg: Generalforsamling i Langbjerg Forsamlingshus kl. 19.30
Sild Seniorklub: Pidersdai i klublokalet i Kejtum kl. 15
SSF St. Peter-Ording: Foredrag med familien Hansen om ”En anderledes jul og nytår” på Klitskolen
kl. 19.30
SSF Sønderbrarup: Generalforsamling i menighedslokalet kl. 19
Slesvig Folkekor: Korprøve i Ansgar kl. 19.45 – 21.30
23.
Det lille Teater Flensborg: Jubilæumsforestilling – ”Søsteren, der ikke vendte hjem” i Hjemmet kl.
19.30
Flensborg Kirkehøjskole, biblioteket, SSF, Aktive Kvinder og kvindeforeningen: Foredrag med dr.phil.
og forfatter Hans Boll-Johansen om ”Danskerpak og tyskerpak” på Flensborg Bibliotek kl. 19.30
SSF Jaruplund, Veding og Sankelmark: Hygge på skolen kl. 19.30
Lyksborg Kvindeforening: Spil med A.-Chr. Franzen på skolen kl. 15.30
Skovlund ældreklub: Fastelavn i forsamlingshuset kl. 15
SSF Hatsted: Bygge, hamre og fremstille i forsamlingshuset kl. 17
SSF og SSW Bøglund: Generalforsamlinger i forsamlingshuset kl. 19
SSF Dannevirke: Besøger BÄKO i Krop, fra Danevirkegården kl. 17.30
SSF Bøglund: Hobby i forsamlingshuset kl. 19
Seniorklubben Sønderbrarup: Foredrag med Preben Vognsen om ”Hurtigruten”. i menighedslokalet
i kirken kl. 15
24.
SSF, SdU og diverse: Koncert med Mark Langer i Max, Flensborg kl. 20
Flensborg SSF Nord: Hygge med Renate i Spættelubben kl. 14.30
SSFs Humanitære Udvalg: Højskoleuge i Nr. Nissum 24.2.-1.3.
De danske foreninger i Skovlund-Valsbøl: Bogbus ved Skovlund Skole kl. 13-14.30
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
Vanderup Kvindeforening: Generalforsamling på skolen kl. 19.30
SSF Sørup: Generalforsamling på skolen kl. 19.30
SSF Sild: Filmklub med ”Mænd & høns” i Kulturhuset i List kl. 19
Nibøl Seniorklub: Sang, kaffe, hyg og spil i foreningshuset kl. 15
SSF Slesvig: Generalforsamling på Slesvighus kl. 19
SSF Ravnkær: Generalforsamling i forsamlingshuset kl. 15
SSF Bøglund: Senioreftermiddag i forsamlingshuset kl. 14.30
Slesvig Seniorklub: Spil i Ansgarsalen kl. 14
25.
Det lille Teater Flensborg: Jubilæumsforestilling – ”Søsteren, der ikke vendte hjem” i Hjemmet kl.
19.30
Ansgar Flensborg: Aftensang med musikhold fra Cornelius Hansen-Skolen i kirken kl. 17
Harreslev Kvindeforening: Generalforsamling på skolen kl. 19
SSF Damholm: Hobby i forsamlingshuset kl. 15.00
Slesvig SSF Frederiksberg: Info på biblioteket kl. 19-20.30

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
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Let fordøjelig og morsom
[KONTAKT] Godt 25 personer var
samlet til ostebord og filmen »Lapland
Odyssey« i Slesvighus den 11. februar.
Langt mod nord blandt rener, sne og
frost med betagende landskabsoptagelser, vises et samfund med de

problemer, der opstår, når det bliver
underlagt moderne økonomiske gøremål ved flytning af virksomheder
til fx. Brasilien med efterfølgende
arbejdsløshed, psykiske problemer og
ligegyldighed.

Mange morsomme perioder og finsk
humor er indarbejdet i filmen, der
derved opstår som let fordøjelig og
morsom.
Tekst og foto:
SSF Gottorp Amt, Slesvig /t.

HAUS DER MINDERHEITEN FLENSBURG

Eigenanteil der Stadt ist frei gegeben
[KONTAKT] Das Haus der Minderheiten sollte der nördliche Anfangspunkt
der deutsch-dänischen Kulturachse
werden, das sich über die Norderstraße, die Höfe bis hin zum Deutschen
Haus spannen sollte.
„Bekanntlich konnte die Förderung
für die gesamte Kulturachse nicht
realisiert werden“, so SSW-Ratsherr
Thorsten Kjärsgaard, Mitglied im Finanzausschuss, in einer Mitteilung des
Flensburger SSW.
„Die Idee war aber gut. Insbesondere
das Haus der Minderheiten ist ein
Vorzeigeprojekt für Flensburg. Das

Haus der Minderheiten ist als Leuchtturm-Projekt bereits von der Mehrheit
der Ratsversammlung ausdrücklich unterstützt worden. Der entsprechende
Beschluss aus dem Jahr 2014 sieht die
Freigabe des städtischen Eigenanteils
im Rahmen der Kulturachse vor. Der
Eigenanteil der Stadt Flensburg ist
bereits freigegeben. Die Mittel sind
eingestellt.“
Der SSW drängt darauf, dass die
Stadt so bald als möglich ihre finanzielle Verpflichtung einlöst, damit das
Haus seine Aufgaben erfüllen kann.
„Wir müssen Wort halten und den

Beschluss von 2014 umsetzen“, sagt
Kjärsgaard jüngst nach einer Sitzung
des Finanzausschusses.
Hintergrund: Der Bundesbeauftragte
für Minderheiten hat einen Bundeszuschuss für das Haus der Minderheiten
zugesagt. Damit kann das Haus der
Minderheiten wie geplant zu einem
Bürgerhaus werden, das einerseits
über europäische Minderheiten und
deren Situation informiert und andererseits Treffpunkt für die Minderheiten wird.

NY FLENSBORG-BANEGÅRD

Debatmøde for alle
[KONTAKT] Flensborg by inviterer
alle interesserede til præsentation og
drøftelse af den nye ”Rapport omkring jernbanestrukturen i og omkring
Flensborg” fredag den 19. februar kl.
17 i europalokalet (E67) på Flensborg
rådhus.
Efter en kort velkomst ved overborgmester Simon Faber præsenteres resultaterne af undersøgelsen og åbnes op

for en drøftelse med repræsentanter
for Aabenraa kommune, Flensborg by,
den flensborgske arbejdsgruppe og det
regionale transportselskab NAH.SH
samt publikum.
På grundlag af Flensborg byråds
beslutning fra 2014 har Flensborg i
samarbejde med Region Syddanmark,
Aabenraa Kommune og Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein bedt

et team af trafik- og byplanlæggere
undersøge og vurdere mulige scenarier
som ”etablering af en ny fjernbanestation”, ”reaktivering af togstrækningen
Flensborg-Nibøl” og ”sammenknytning
af regionalbanetrafik og fjernbanetrafik.”
Undersøgelsens resultater er nu tilgængelige og fremstår i en rapport, som
kan ses på tysk på www.flensburg.de.

FREIWILLIGES SOZIALES JAHR - KULTUR

FSJler til SSFs kulturarbejde efterlyses
[KONTAKT] Sydslesvigsk Forening tilbyder fra 1. september igen en stilling
som FSJ´ler med fokus på kultur.
Brænder du for det danske kulturliv?
Har du kendskab til det danske mindretal? Kan du både dansk og tysk
flydende i ord og skrift? Elsker du
team- og projektarbejde? Medbringer
du motivation og engagement? Er du
mindst 18 år gammel?
Så er det lige netop dig, vi vil have fat
i.
SSF er - noksom bekendt - det danske
mindretals kulturelle hovedorganisation og skaber rammen for kulturelle
møder i Sydslesvig.
SSFs kulturafdeling arrangerer teater
og koncerter, opera, ballet, klassiske

koncerter med Sønderjyllands Symfoniorkester, rock-, pop- og jazzkoncerter, foredrag samt alle arrangementer
rundt omkring årsmøderne.
Som FSJler får man indblik i foreningens struktur og arbejde indenfor
det danske mindretal. Man deltager i
arrangementer og har en interkulturel
arbejdshverdag.
Man er med til at planlægge, markedsføre, organisere og gennemføre
arrangementer både for SSF og i samarbejde med andre institutioner fra
det danske mindretal og tyske projektpartnere.
Man varetager forskellige assistentopgaver og har mulighed for at komme
med egne idéer.

MØDES
I kulturafdelingen på Dansk Generalsekretariat glæder man sig til at
møde de interesserede personligt på
Flensborghus i Nørregade/ Norderstr.
76 - kulturafdelingen - kulturkonsulent
Nina Lemcke.
Ring eller send en mail, hvis du er
interesseret og har spørgsmål: 046114408-118, nina@syfo.de
www.syfo.de
Om FSJ i alminelighed: www.lkj-sh.de

Styrk vores mindretal - 

skaf et nyt SSF-medlem!

Flensborg Avis - torsdag den 18. februar 2016 - side 3

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

VIELE AKTIVITÄTEN

SYDSLESVIGERNEs IDENTITET

Skolens betydning
[KONTAKT] Onsdag den 9. marts fortæller forfatteren Karin Johannsen-Bojsen om sydslesvigske erindringsværker
1920-1990 i SSFs Humanitære Udvalgs regi kl. 14.30 på Flensborghus i
Flensborg.
Som lærer på Duborg-Skolen i tre årtier kommer hun specielt ind på den
indflydelse, som skolegangen har haft
på de ca. 30 forfattere, hun kommer
ind på, hvad enten den var dansk eller
tysk.

Men også andre væsentlige begivenheder, der har været med til at præge
sydslesvigernes specielle identitet, bliver fremdraget. Ikke mindst første og
anden verdenskrig, der for nogles vedkommende blev fulgt op med både
fangenskab og livslang invalidering.
Alle er velkomne til foredraget.
A.h.t. kaffen bedes om tilmelding
via Bysekretariatet, 0461 14408
125/126/127.

BENNETGAARDs STØTTER
Am Abend des 21. Februar werden in ganz Nordfriesland bis zu 60 Biiken gezündet. (Archivfoto: Lars Salomonsen)

Rund ums Biikebrennen
[KONTAKT] Am Sonnabend, den
20. Februar, werden NOB-Fahrgäste
zwischen Heide und Westerland mit
Informationen über das Biikebrennen
und einem heißen Geschenk überrascht.
Jedes Jahr am 21. Februar feiern die
Friesen mit dem Biikebrennen ihren
inoffiziellen Nationalfeiertag. Traditionell werden entlang der schleswig-holsteinischen Nordseeküste große Feuer
entzündet, die den Winter vertreiben
sollen. Rund 60 Küsten- und Inselorte
von St. Peter-Ording bis List auf Sylt
begleiten das Fest mit unterschiedlichen Bräuchen und Rahmenprogrammen.
Touristen und Einheimische ziehen
meist gemeinsam in einem Fackelzug
von einem zentralen Treffpunkt zum
Brennplatz und schließen das Fest mit
einem deftigen Grünkohlessen ab.
Einen Tag vorher, am Sonnabend,
den 20. Februar, können NOB-Fahrgäste mehr über das Biikebrennen

erfahren: Zwei Teams, bestehend aus
Mitarbeitern des Friesenrats/ Frasche
Rädj, pendeln zwischen Heide und
Westerland mit der NOB um über das
nationale Verzeichnis Immaterielles
Weltkulturerbe zu informieren.
Mit an Bord ist außerdem ein
NOB-Promotion-Team, das eine ganz
besonders feurige Überraschung für
alle Biikefans bereithält: Einen Zapfenzünder aus echten, getrockneten
Fichtenzapfen, die in sorgfältiger
Handarbeit mit einer besonders leicht
brennbaren Mantelschicht umwickelt
sind.
»Die Zapfenzünder sind ideal zum
Verfeuern beim Biikebrennen und
sollen ganz praktisch auf das für die
Region wichtige Traditionsfest hinweisen«, so Kay Goetze von der NOB.
Und auch für alle Fahrgäste, die nicht
an einem Biikefeuer teilnehmen, können die Zapfenzünder als Kamin- und
Ofenanzünder verwenden.
»Unsere Biike ist ein Treffpunkt für

Biike in Risum-Lindholm
[KONTAKT] Die Risum-Lindholmer
Friesenvereine laden zum Biikebrennen am 21. Februar ein. Um 19
Uhr entfacht eine Delegation von
Frisia Historica in Lindholm am Üülje
Browäi das Biikefeuer.
Das anschließende Fest, zu dem der
„Kröger“ eine stärkende Grünkohlsuppe anbietet, findet ab 20 Uhr in der
Gaststätte ”Fraschlönj”, Dorfstr. 95
statt.
Die Biike-Rede hält Dr. Karin Haug,
seit Juli 2015 die gemeinsame Vertre-

terin der Dänen, Friesen, Sinti & Roma und Plattdeutschen im ZDF-Fernsehrat.
In Nordfriesland ist Haug bekannt
durch die wöchentliche Sendung
„Friesisch für alle“, die sie für NDR 1
Welle Nord produziert.
Im Anschluss präsentiert der Rökefloose mit „Loriot aw frasch“ friesisches
Theater, ehe DJ Dirk Bork das Zepter
für die nächsten Stunden übernimmt.
Bereits am Freitag, 19. Februar, feiern
Schul- und Kindergartenkinder aus der

alle: Friesen, Gäste, alt oder jung,
immer hier wohnend oder neu dazugekommen«, so die Vorsitzende des
Frasche Rädj/ Friesenrat Sektion Nord,
Ilse Johanna Christiansen.
In diesem Sinne: Rüm hart – klaar kiming = Großes Herz – klare Sicht.
EMPFANG
Am Sonntag, den 21. Februar findet
um 11 Uhr der Biikeempfang des
Frasche Rädj/ Friesenrat Sektion Nord
im Bredstedter Alten Heizwerk (ehem.
BGS-Gebäude) statt. Vorsitzende
Ilse Johanna Christiansen erwartet
bis zu 160 Teilnehmer aus Politik,
Wirtschaft, Verwaltung, Bildung und
Kultur. Stefan Hartmann von Syltfunk
moderiert zum Thema Mythen in
Nordfriesland, und Schriftsteller Frank
Trende hält die Festrede. Musikalisch
umrahmt wird der Empfang von Norma Schulz, Föhr/ Hamburg, und Thora
Kahl, Risum-Lindholm.

Region von 9:30 bis 11:30 ihre „bjarnebiike“.
Ausrichter ist in diesem Jahr die Risem
Schölj/ Risum Skole. Das Programm
umfasst vor allem Gesang und mehrere friesische Theaterstücke.
Bevor der friesische Festtag für die
Kinder mit dem Abbrennen einer
Mini-Biike zu Ende geht, laden Rökefloose, Friisk Foriining und der Frasche
Feriin for e Ååstermååre zu „heedeweekne än limonaade“ ein.

ANSGAR FLENSBORG

Mødes i Flensborg
[KONTAKT] Bennetgaard Støtteforening holder generalforsamling lørdag
den 27. februar kl. 14.30 på Flensborghus. Medlemmer og bidragydere
er velkomne.
Støtteforeningens formand Hans
Harald Sørensen aflægger beretning men modtager ikke genvalg. Genvalg
modtager til gengæld bestyrelsesmedlemmerne Irmi Rerup, Jørgen Kloppenborg-Skrumsager og Lola Lecius
Larsen.
Efter kaffen kl. 15 giver Bennetgaards
formand Birgitte Wind en aktuel orientering om Bennetgaard, og kl. 16

fortæller bestyrer Lola Lecius Larsen
om Bennetgaards historie.
Arrangementet afrundes med fællessang ved Aase Abild kl. 16.30-17.
OPHOLD
Seniorer får tilbudt ophold på Bennetgaard i 2016 i perioderne 19.-29.4.,
3.-13.5., 17.-27.5., 3.-13.6., 21.6.1.7., 5.-15.7., 19.-29.7., 30.8.-9.9.,
13.-23.9. og 27.9.-7.10.
Egenandelen er 200 euro. Henvendelse til Dansk Sundhedstjeneste på 0461
570580.

SPORSKIFTE MENIGHED

Generalforsamling
[KONTAKT] Sporskifte danske Menigheds medlemmer er indkaldt til generalforsamling søndag den 6. marts kl.
14 i Det Danske Hus.
Dagsordenen er den traditionelle med
både formand Kay von Eitzens og pastor Thomas Hougesens beretninger
- men i år uden valg.
Forslag , der ønskes sat på dagsor-

denen, skal indleveres til formanden
senest mandag den 29. februar.
Mødet indledes med en eftermiddagsgudstjeneste, hvorpå selve mødet starter kl. 15 - med kaffe og kage.
Formand Kay von Eitzen: kay-von-eitzen@t-online.de
Pastor Thomas Hougesen: Hougesen@kirken.de

SSF HUSUM AMT

Vinterhygge og vårlotto
[KONTAKT] Lørdag den 27. februar
byder Sydslesvigsk Forening Drage-Svavsted på vinterhygge.
Der serveres kålretter med gærede og
brændte væsker til og spilles en kort
omgang lotto.
Lotto er der også på programmet fre-

dagen efter, og det i både Husum og
Frederiksstad.
For alle tre arrangementer gælder, at
distrikterne beder om tilmeliding til
formanden.
Find numrene på www.syfo.de/husum
ph

HUSUM/ EJDERSTED

Bliv kørt tilbage
til 70erne
[KONTAKT] Når Østre Gasværk i
morgen, fredag spiller Gasolin-numre på Uffe-Skolen i Tønning, tilbyder SSF som vanligt transport frem
og tilbage, hvis blot der er tilmeldte

nok til at fylde en minibus.
Tilmelding ved Dansk Sekretariat i
Husum, telefon 04841 2612 eller
mail husum@syfo.de.
ph

EINE ERHEBUNG

Dänisch in Südschleswig

[KONTAKT] BLÆSERKVINTET SPILLER. Blæserkvintetten ”Querblech” spiller i Ansgar, Flensborg Nord, ved gudstjenesten søndag den 24. februar kl. 10. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe, meddeler pastor Preben K. Mogensen.

[KONTAKT] Im Rahmen einer Erhebung zum Dänischen in Schleswig-Holstein werden Dänischsprecherinnen und -sprecher aus Südschleswig
gesucht.
Im Rahmen ihrer Doktorarbeit zum
Thema Dänisch in Südschleswig ist
Sabrina Schütz von der Universität Kiel
auf der Suche nach Dänischsprechern
jedes Alters, die in Südschleswig aufgewachsen sind bzw. dort wohnen.

Über eine Fragebogenuntersuchung
möchte sie herausfinden, welche
sprachlichen Besonderheiten das
hierzulande verwendete Dänische im
alltäglichen Gebrauch aufweist.
Wenn jemand Interesse am Projekt
hat und teilnehmen möchte, die Seite
www.steffenhoeder.de/suedschleswig/
aufrufen.
Oder Sabrina Schütz kontaktieren
über s.schuetz@isfas.uni-kiel.de.
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KIRKESIDEN

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

Jacob Ørsted, Henriette Gosvig Knudsen & Ruben Fønsbo

Alt det du ikke vidste at du gerne ville vide

Dansk Kirke i Sydslesvig – spørgsmål og svar
- arbejder og betaler man kirkeskat i danmark, kan man søge om
at få sin kirkeskat overført til sin
menighed i sydslesvig. se under
hjemmesiden for danske sømandsog udlandskirker - www.dsuk.dk
- under punktet: Betjening af Folkekirkemedlemmer i udlandet – underpunkt: tag din kirkeskat med til
udlandet.
Kan man fx. blive gift eller begravet fra en dansk kirke i Sydslesvig uden at være medlem?
nej det kan man ikke. der er dog
visse undtagelser alt efter hvilken
menighed man spørger. Bor man i
Flensborg, arbejder og betaler kirkeskat i danmark, kan menighedsrådet sige ja men den har også lov til
at sige nej.
Nadver er - sammen med mange andre former for kirkelig betjening - noget af det, man har ret til at modtage for sit medlemsbidrag
til Dansk Kirke i Sydslesvig
MenIGHedsRådsMedleMMeR
oG PRæsteR bliver ofte spurgt,
hvordan det forholder sig med medlemskab af dansk Kirke i sydslesvig. Kirkesiden har samlet nogle af
spørgsmålene og svarene i denne
artikel. skulle man have yderligere
spørgsmål, er man velkommen til
at skrive til pastor Jacob Ørsted på
adressen oersted@kirken.de.
Hvorfor er man ikke automatisk
medlem af kirken i Sydslesvig – ligesom i Danmark?
I danmark er man ikke automatisk medlem af Folkekirken. Først når
man bliver døbt, opnår man medlemskab. det vil sige man er ikke født,
men døbt ind i kirken. Bliver man
døbt som barn, er man medlem af Fol-

kekirken, også selvom man ikke selv
aktivt har meldt sig ind. I sydslesvig
skal man melde sig ind i kirken. det
kan man gøre når man bliver religøst
myndig som 14-årig og dermed opnår
ret til at stemme ved menighedsrådsvalg. som 18-årig har man lov til at
stille op ved menighedsrådsvalg.
er man blevet døbt inden man
er religiøst myndig, er man medlem
gennem sine forældres medlemskab
indtil man bliver 18 år. I nogle menigheder bliver barnet selvstændigt
medlem, når det har opnået religiøs
myndighedsalder. I andre er barnet
medlem via sine forældre, indtil det
fylder 18 år.
Er en dansk statsborger, der for
eksempel bor i Flensborg, stadig
medlem af Folkekirken i Danmark?

Ja, det er vedkommende enten
som aktivt eller passivt medlem. det
vil sige:
- Bor man i Flensborg, arbejder i
danmark og betaler kirkeskat i danmark, så er man aktivt medlem og
har dermed alle de rettigheder som
følger med et aktivt medlemskab.
- Bor man i Flensborg og arbejder syd for grænsen, er man passivt
medlem, hvilket betyder, at man
alene kan trække på ydelser fra det
sogn, man senest er fraflyttet.
- Bor og arbejder man i Flensborg
og betaler kirkeskat til en menighed
under dansk Kirke i sydslesvig, har
man alle rettigheder syd for grænsen
og fra det sogn, man er fraflyttet.

Hvad koster det at blive medlem, og er hele husstanden omfatten
af medlemskabet?
ligesom i danmark betaler man
som medlem kirkeskat. I sydslesvig
er det 5 procent af det man betaler i
skat. eksempel: tjener man 100 € og
betaler 20 € i skat; så er det 5 procent
af 20 €; altså 1 € som igen er fradragsberettiget. de personer i husstanden,
der betaler skat, er medlemmer inclusive deres døbte børn, indtil de er
18 år gamle. Betaler man ikke skat,
kan medlemskabet opnås ved at betale mindstebidraget, der i nogle menigheder er 50 €.
Hvad får man for sit medlemsbidrag?
ud over det sydslesvigske landskab ringer kirkeklokkerne til gudstjeneste på dansk hver søndag. at

der er kirker og kirkesale samt personale, er noget af det som medlemsbidraget er med til at dække. Man
kan få sine børn døbt og konfirmeret, blive gift og begravet samt deltage i hverdagsgudstjenester.
desuden tilbydes der mange steder eller i samarbejde med andre
menigheder babysalmesang, minikonfirmander, foredrag, studiekredse, ældremøder, koncerter og
udflugter.
endvidere står præsten til rådighed hvis man skulle ønske en samtale når man har ondt i livet eller blot
trænger til en at snakke med. Husk
at præsten i den forbindelse har tavshedspligt.
Kan en ung blive konfirmeret
selvom forældrene ikke er medlemmer?
det er op til det enkelte menighedsråd at beslutte. Men i mange
menigheder gælder det at mindst
en af forældrene skal være medlem.
enkelte menigheder tilbyder et selvstændigt medlemskab for de unge,
der har opnået religiøs myndighedsalder.
Kan man selv vælge hvilken kirke og menighed man ønsker at være
medlem af?
det mest nærliggende er at være
medlem af det sogn hvor man bor.
Men som i danmark har man ret til
selv at vælge.
når alt dette er sagt handler det
i bund og grund om at man tager
et medansvar, hvis man ønsker der
skal være dansk Kirke i sydslesvig.
Præst Jacob Ørsted

Hvad går de egentlig rundt og laver når det ikke er søndag?

Arbejder præster ikke kun en enkelt dag om ugen?
ManGe GåR ud fra at præsterne
kun arbejder en times tid om søndagen og ellers bruger resten af tiden
på at børste præstekjolen og sidde
med benene oppe.
Jeg skal ikke foregøgle min læser, at sligt forekommer fra tid til
anden, men ak – livet som præst er
andet end søndagsskole og konfirmandundervisning
Præsters spidskompetence er jo
”det med Gud” – det kan vi bruges
til og det kan vi finde ud af. Vi er
faktisk rigtig gode til det. Problemet
er bare det med Gud i hverdagen –
det kan være svært at finde tid til
ham og dermed også, hvad man
egentlig skal bruge præsten til.
For hvad kan præsten bruges til?
Ikke ret meget, faktisk. I hvert fald
ikke, hvis man kun bruger kirken
til højtider som dåb, konfirmation,
vielse og begravelse og man ellers
svarer sin kirkeskat, men derudover
mener at kirken kan passe sig selv,
ja så er præsten egentlig ubrugelig.
Men hvis man betaler sin kirkeskat og man har en præst, så er det
faktisk dumt, at man ikke får noget
for pengene.

En meget atypisk præstekalender ::-)
Mange bruger præsten som sjælesørger. når livet gør ondt og hele
verden ramler, er det rart at have en,
som man kan vende tingene med,
hvis man pludselig føler sig helt
fastlåst i livet – måske endda med
den teologiske vinkling. Måske har
man også bare brug for at snakke
helt almindeligt med et menneske,
som kan se tingene oppefra.

Præster kan også arrangere specielle gudstjenester og sogneaftener. I mange sogne tilbydes der også
sognerejser med kulturelt indhold.
Mange steder afholdes der familievenlige hverdagsgudstjenester, hvorefter man spiser sammen
bagefter og børnene leger sammen,
inden man bryder op og går hjem
til en forhåbentlig hyggelig fami-

lieaften. nogle steder afholdes der
også ungdomsgudstjeneste, hvor
tempoet er knap så adstadigt og
formen knap så fast som om søndagen.
Sogneaftener, udflugter og
gudstjenester kan selvfølgelig ikke
afvikles uden en menighed. og
her tænker jeg ikke kun på den
betalende del, der ser så fin ud i
statistikkerne. nej, mange af disse
aktiviteter hviler ikke på præsten
alene, men på at der er frivillige,
der hjælper med at udføre dem.
Vor Herre Jesus Kristus har selv
sagt, at hvor to eller er flere er forsamlet i hans navn, vil han også
være til stede, så kære venner: vi
præster vil ikke kun have jeres
penge. Vi vil også have jeres tid. Vi
vil have, at I bringer ”det med Gud”
ind i jeres hverdag i hvert fald en
gang i mellem. når I nu endelig betaler jeres dyre kontingent, så skal
I da have noget for pengene. Ring
til præsten og inviter på kaffe. eller inviter jer selv, det er lige meget
– vi har plads nok. Kom til vores
arrangementer – dem I gider - og
fortæl os, hvad I synes om det. Giv

os noget feedback, vi vil så gerne
høre netop dIn mening.
og kom til søndagshøjmessen.
Gør som søren Ryge og forsøg at
lytte til, hvad præsten prædiker –
også selvom I falder hen i tanker og
dagdrømme. Kirken er ej blot til underholdning, men til en times ro og
eftertænksomhed en gang om ugen.
Kirken står og falder ikke med
præsten, men med menigheden.
Kære medlemmer af den danske
kirke. I er vores menighed. det er
jeres ansvar at kirken kører og at
den kører godt. er I utilfredse med
jeres kirke, så meld jer ind i menighedsrådet og gør noget ved det. det
er jeres ansvar at understøtte jeres
præst, så vedkommende kan blive
bedre og det er jeres ansvar at foreslå de arrangementer, som I savner
i jeres kirke. og det er jeres ansvar
at hjælpe med afviklingen af arrangementerne.
Præstens ansvar er ”det med
Gud”, men det kan vi ikke være
sognekirke uden jer til at hjælpe os.
Ikke kun ved at komme i kirken,
men ved at være kirken.
Henriette Gosvig Knudsen
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Sydslesvigsk Forenings informationsblad

KONCERT

SSF

Mads Langer solo
[KONTAKT] Onsdag den 24. februar kl. 20 præsenterer SSF
og SdU m.fl. danske Mads Langer - som afslutning på dennes
Solo Acoustic Tour 2016 i Tyskland - i flensborgske Max.
Billetter: 20 euro plus gebyr på +49 461 588 120, www.mittendrin-gmbh.de, www.billetnet.dk, alle andre forsalgssteder
samt Aktivitetshuset og SSFs bysekretariat.
Så snart lille Mads var gammel nok til at kunne nå tasterne på
klaveret, gik han i gang med at spille på det. Pizzakartoner,
synes han, var mest interessante i tom tilstand, fordi de så
kunne bruges til at tromme på.
Musik ligger den 30-årige i blodet, lige så længe han kan huske. Derfor skriver han også godt og vel 80 sange i den kreative proces op mod et album.
Europa har allerede lagt mærke til potentialet af og kvaliteten
i Mads Langers musik. Dette og følsomheden i hans stemme
bidrog med en væsentlig del til hans stigende popularitet:
Han lå i måneder i hitlisterne i Tyskland, Schweiz og Italien,
hans sange var del af FC Barcelonas spilleliste, singlen ’Riding
Elevator’ blev valgt til ugens optagelse på BBC og erobrede
hitlisterne i Danmark.

Astrid Neis og Jens A. Christiansen.

35 år hos SSF

[KONTAKT] Tirsdag var dagen, hvor
Astrid Neis i Dansk Generalsekretariats
centralkartotek kunne fejrer 35 års
ansættelse hos SSF. I den anledning
Mads Langer - 24. februar i Max i Flensborg.

FOREDRAG

Danskerpak og tyskerpak
[KONTAKT] Tirsdag den 23. februar
kommer forfatteren Hans Boll-Johansen til Flensborg og fortæller kl. 19.30
på biblioteket om sine oplevelser og
om sin bog »Danskerpak og tyskerpak”.
Der skulle gå næsten 60 år, før Hans
Boll-Johansen og hans studenterkammerater begyndte at tale om, hvordan
de hver for sig havde oplevet den
tyske besættelse af Danmark og tiden
efter 1945.

Mens de gik på Åbenrå Statsgymnasium var det et tabuemne, for de kom
fra både danske og tyske hjem og
havde mange forskellige oplevelser i
bagagen.
Først næsten 60 år senere blev der
lukket op for posen af erindringer:
Hvem havde haft fædre, der blev interneret i Fårhuslejren? Eller forældre,
der var medlemmer af nazistpartiet?
Det kom der megen samtale og en hel
bog ud af. Den fik titlen »Danskerpak

og tyskerpak” efter de skældsord, de
som børn havde råbt efter hinanden.
Et tredje sprog blev hans livs interesse:
Boll-Johansen er dr. phil. i fransk litteratur og har bl.a. skrevet bøger om forholdet mellem dansk og fransk kultur.
Foredraget er arrangeret af Kirkehøjskolen i samarbejde med bl.a. SSF og
biblioteket.
Entré 5 euro.

GF HORSENS OG OMEGN

lykønskede SSFs generalsekretær Jens
A. Christiansen jubilaren, overrakte
blomster og takkede for indsats gennem alle årene.

FLENSBORG BY OG FLENSBORG AMT

Plads til flere
[KONTAKT] SSF/SSW Flensborg by
og SSF Flensborg amt gør opmærksom på, at der er plads til flere til
forårsfesten fredag den 4. marts kl. 19
på Flensborghus - med festmiddag,

tombola og dansemusik ved orkestret
OS3.
Billetter á 20 euro bestilles på by- hhv.
amtssekretariatet.

HUSFLID

Påske-aktivitetsdag
[KONTAKT] SSF Sporskifte og Dansk
Husflidskreds Sydslesvig inviterer børn
og voksne til en påske-aktivitetsdag
lørdag den 12. marts kl. 10-14 i husflidslokalet i kælderen på Oksevejens
Skole.
Tilmelding senest den 29. februar hos
Klaus Petersen, 0171 7516 474, petersen-k@versanet.de, hhv. Thomas
Hougesen, 0151 6750 6782, Hougesen@kirken.de, eller Walter Schneider, 0461 32074, walterholz2002@
yahoo.de.
Den dag kan man udfolde sig med at
male, klippe, save og lime alt det, som
man gerne vil have færdig til påske.
Materiale og mønstre er til rådighed.

Sandwich og drikkevarer tilbydes, så
alle kan holde en hyggepause ved
middagstid.
GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 1. marts kl. 20 holder
husflidskredsen generalforsamling i
foreningslokalet.
Formand Walter Schneider aflægger
beretning og tager frem til 23. februar
imod forslag, der ønskes behandlet på
mødet.
Næstformand Ingrid Theis og protokolfører Monika Hinrichsen står på valg.
Nye vedtægter drøftes.
Der er almindelig klubaften kl. 19-20.

MINDEORD PÅ FRISISK

35 til en virkelig god aften. (Fotos: privat)

Grønlangkålen lokkede
[KONTAKT] Klosterkirkens lokaler
i Horsens dannede onsdag den10.
februar om aftenen rammen omkring
Horsens og Omegns Grænseforenings
årlige grønlangkålsspisning, en vintertradition i mange grænseforeninger
landet over.
Jeg har undersøgt, om der ligger dybere traditioner bag, men ikke udover
at der i min fantasi er tale om at dyrke
varmen og fællesskabet i den mørke
og kolde tid med sne og frostgrader.
Nogen vil fortælle om, at grønlangkålsmødet er en forløber for og forventning om det snarlige forår.
Mig bekendt er drikkevarerne øl og
snaps, derimod er opskriften på kålen
og tilbehøret forskelligt. På den anden
side grænsen har vi oplevet grønkålen
grofthakket og rørt med smør. I Nordjylland har jeg ladet mig fortælle, at ordet grønlangkål skal tages bogstaveligt,
idet grøn-lang-kål skal serveres som
det er, ikke hakket, men kogt. Andre
traditioner siger, at kålen skal hakkes
og blandes med kartoffelmos og rigelig
fløde.

Tilbehøret er også traditionsrigt. Det
kan være fed kogt flæsk, hamburgerryg
og pølser, der fremstilles forskelligt,
samt sennep. Hvide og brune kartofler
er også tilbehør nogle steder.
Grænseforeningen i Horsens har også
en tradition, nemlig at det er Carl fra
Sejet, der står for fremstillingen af kålen, der er hakket og tilsat fløde. Desserten er pandekager med is.
Til vores arrangement var vi 35 personer, en virkelig god aften med snak,
hygge og sang. Fra højskolesangbogen
havde vi »I sne står urt og busk i skjul«.
Da jeg annoncerede titlerne, morede
publikum sig - der er jo ikke nogen
sne. Nej, men det kommer, for hvornår skulle vi ellers synge disse sange?
Aftenen sluttede med bestyrelsesmedlem Tove Sørensens personlige
beretning om en vandreturen til Kilimanjaros top i Tanzania. Først hørte vi
om hendes personlige opgør med den
psykiske og mentale forberedelse, derefter med billeder og ord om turen op
og ned. En meget personlig fortælling
om at flytte grænser.

Aftenen sluttede med sang og en aftale
om grønlangkål i 2017.
Jens Nørgaard, formand,
GF for Horsens og Omegn

Carl fra Sejet stod for kålen.

En leest uurd tu di
politiker an üüsen
waane Karl Otto Meyer
[KONTAKT] Karl Otto Meyer sin grut,
sin bedjüsen an amfooten årbe as politiker, as redaktör an as loondäismoon
as ål ütfärlik önj e bleese nordrie an
söödrie foon e gräns beschraawen
wörden, sü dåt heer ai sü foole
deeram säid wårde tört.
Hi wus di delegiirde foon e SSW önj
e loondäi en fiirling iirhunert lung, an
döör sin uugen deer as politiker, ouers
uk as di rucht an schuchte mansche,
wat scharp an hard weese köö, wan et
e sååge tiind, ouers wat uk wanlik an
amgunglik wus, wan en mansche an
en sååge deerma hülpen wus, wörd
hi ai bloot bekånd, ouers uk tu en
begrip.
We begrååme, dåt we foon sün gruten mansche oufschiis naame schan,
ouers we san uk stult an fernäid, dåt
we friiske önj ham en waane häin, wat
begruup, dåt we as en latj, ouers dåt
üülj an laawensdüchti följk krååw an
rucht deeraw häin, wan we stipe foon
politik an stoot heewe wänj an wan
for an ouerlaaw.

Hi wus di jarste politiker önj e loondäi,
wat döör en latjen önjfrååge ma
deerfor sörid heet, dåt we frasche
stipe an schööl önj e loonsferfooting
tusäid füngen. Jütid wörd dåt ulerjarst,
wan uk bloot en latj politisch tuiwääder for üs önj e gung seet. We wjarn
fernäid an ful hoowen.
Ouers hi an sin wüf Marie wjarn uk
aw oudere wise üüs waane as däike
an goue näiberne, wat jare samerboog
heer önj e mjarsch häin an deer uk
gou näiberschap hülen önj snååk an
amgung.
An we wjarn fernäid an stult, wan
hi an Marie, wan da biise tu üüs fersoomlinge an fäste kömen tu ålwri
snååk an fernäide stüne. An sün for
heewen wus ai bloot boowerharti,
ouers deer wus ålwer an sümpatii
mabai, dan da biise wjarn uk önj Risem Schölj an liirden frasch bai Jörgen
Jensen Hahn wilt et eenschölj.
An önj uurde an schraft wårde we Karl
Otto Meyer nuch lung tunke an iire.

Marie Tångeberg

