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UGENs OVERSKRIFTER

Modeller
[KONTAKT] Marie Meyers modeller/ dukker udstilles i Skovlund.

Læs mere på KONTAKT side 2

Barrett-sang
[KONTAKT] Sigurd Barrett har skrevet en genforeningssang til Sydslesvig.

Læs mere på KONTAKT side 3

Oplevelse
[KONTAKT] GF- og SSF-medlemmer oplevede Jens
Rosendal sammen.

Læs mere på KONTAKT side 5

FLENSBORGHUS

Velbesøgt grå guld-møde
[KONTAKT] På det sønderjysk-sydslesvigske grå guld-dialogmøde på
Flensborghus den 10. oktober fik 40
engagerede mennesker fra hver sin
side af grænsen et interessant indblik
i to levnedsberetninger, fortalt af Mie
Bach fra Tinglev og Bruno Diederichsen fra Flensborg.
MIE
Som ægte sønderjyde, opvokset på en
gård på Uge Mark, vidste Mie og hendes familie, uden at der blev talt om
det, hvem der i Uge Sogn var dansk
henholdsvis tysk.
Mie blev uddannet som sygeplejerske
og har i kraft af sin uddannelse bestridt
flere funktioner i det sønderjyske.
For fire år siden arvede Mie en bestyrelsespost i Urnehoved-Selskabet og er
i dag den første kvindelige formand for
selvsamme selskab.
Hvor man i Mies barndom levede i
parallelsamfund med de tyske naboer,
mødes man i dag på kryds og tværs i
det lokale foreningsliv.
Hver især ved man, hvor man hører
til, men samværet er styret af, at man
vil hinanden.
BRUNO
Når ens far er slagter, bliver man også
selv slagter, kunne Bruno fra Flensborg
fortælle.

Bruno voksede op i et dansksindet
hjem og kom efter krigen i dansk skole.
Feriebarn var Bruno selvsagt også, så
han efterfølgende talte et dansk, som
de andre børn i skolen ikke helt forstod.
Bruno og hans kone overtog farens
slagterbutik, og senere arbejdede han
både i Danmark og Tyskland, fordi
han var en dygtig produktudvikler – og
fordi han kunne tale begge sprog.

I dag lever Bruno som pensionist med
gode minder om et produktivt liv ud
fra devisen: Jeg lever mit liv med et
positivt syn på tilværelsen.
NÆSTE MØDE
Næste grå guld-dialogmøde er onsdag
den 23. november kl. 14.30 i Folkekulturhuset Rebbølcentret, Vollerupvej
45, 6392 Bolderslev.

Jens Overgaard

Mie Bach og Bruno Diederichsen. (Foto: Preben K. Mogensen)

SØNDERJYLLAND DENGANG

Mindretalsøjne
[KONTAKT] Verdenen set gennem mindretals briller: Adding Sights.
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LEDER

Sydslesvigsk Forening

Venner på
besøg

[KONTAKT] Efterårets komme
tydeliggøres ikke blot gennem
vejrliget og mørket samt skoleferien, der lammer stort set al
foreningsarbejdet i Sydslesvig i et
par uger.
Efteråret er også den tid, hvor
Folketingets Sydslesvigudvalg
kommer på deres såkaldte besigtigelsestur; i denne omgang sidst
i skolernes efterårsferie, i dagene
27.-28. oktober.
Vore venners besøg, der danner
grundlaget for udvalgsmedlemmernes baggrundsviden, ikke
mindst også gennem samtalerne
med de mennesker, de møder,
omfatter denne gang to af SSFs
institutioner: lejrskolen og forsamlingshuset Skipperhuset i
Tønning og Danevirke Museum;
tre af Skoleforeningens institutioner: Karlsson-Vuggestuen og

Ansgar-komplekset i Slesvig samt
Jaruplund Højskole; men også
SdUs Træningshal i Slesvig.
Sydslesvigudvalget mødes i de
dage også med repræsentanter
for SSW, med repræsentanter
for den grænseoverskridende
erhvervsformidler og -rådgiver
WIREG samt mindretalsforsknings-instituttet ECMI.
Udvalget ledsages under besøget i Sydslesvig af generalkonsul
Henrik Becker-Christensen, SSFs
generalsekretær Jens A. Christiansen, Skoleforeningens direktør
Lars Kofoed-Jensen samt repræsentanter for Grænseforeningen,
Slesvig-Ligaen og ministerielle
medarbejdere.
Et tæt pakket program, udvalget
har sat sig for at ville klare på et
par dage.

SYDSLESVIGSK FORENING

Om Carlsens barndom
[KONTAKT] Sprogforeningen inviterer
sammen med Foreningen Norden og
Grænseforeningen samt Aabenraa
Bibliotek til foredrag »Min sønderjyske
barndom« ved forstander på Testrup
Højskole, Jørgen Carlsen, på Folkehjem i Aabenraa onsdag den 26. oktober kl. 16, oplyser Sprogforeningens
formand Frode Sørensen.
Entreen på 60 kr. betales ved døren
eller ved tilmelding på biblioteket hhv.
aabenraabib.dk.
Carlsen blev født i 1949 i et Danmark,
som satte kurs mod velfærdsstaten
med frihed, lighed og en lille en til
kaffen.

Han oplevede 50ernes søndagsstille
gader kun afbrudt af en radiotransmitteret landskamp eller Giro 413 fra de
åbne vinduer.
Carlsen er idéhistoriker og siden 1986
forstander på Testrup Højskole nær
Århus.
Han er bl.a. medredaktør af Højskolesangbogen, klummeskribent på Kristeligt Dagblad og medlem af Etisk Råd
men også smagsdommer på DR-K.

Jørgen Carlsen. (Foto: Testrup Højskole)

HUSUM I.

Paraplyerne måtte frem, da slotsparken blev besøgt i regn og rusk. (Fotos: Daniela
Caspersen)

På havnen drejede næsten alt sig om
æbler. Selv drejede trææbler, kunne
man købe.

Æblefest og slotsbesøg
[KONTAKT] Til alt held faldt æblefestivalen i Gråsten sammen med sidste
åbningsdag i slotskirken og slotsparken
i år.
Det benyttede SSF Husum og omegn
sig af, da distriktet arrangerede tur til
Gråsten den 15. oktober.
Besøget begyndte med en guidet
rundgang i slotshaven og slotskirken,
hvor Frede Jørgensen, der i øvrigt tidligere har boet i Husum, fortalte leven-

de og engageret om historien.
Efter frokost begav man sig til havnen,
hvor allehånde æbleprodukter blev
falbudt.
Æbler, æblekage og andre kager med
æbler, saft, mos, most, marmelader
og sågar æbler drejet i træ. Om det
var æbletræ melder historien dog ikke
noget om.
ph

Men også marmelader, mos og gele
med æbler i blev falbudt.
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MARIE MEYERs DUKKER

Dansk gudstjeneste
[KONTAKT] 22.s.e.trin., søndag den
23. oktober (Matt.18,1-14) er der
dansk gudstjeneste i:
Aventoft Menighedshus, 14, Jørgensen
Egernførde, 10, Mønsted
FL Ansgar Kirke, 10, Mogensen
FL Helligåndskirken, 10, Jacobsen
Fl Sct. Hans, 10, Dal
FL Sct. Jørgen, 10, Egeris
Frederiksstad, 19, Vogel
Gelting, 10, Korsgaard
Harreslev, 11.30, Jacobsen

Dukkeudstilling
åbnes

Husum, 15, Vogel
Lyksborg, 10, Fønsbo
Nybjernt, 10, Møller
Rendsborg, 14.30, Mønsted
Sønder Brarup, 11.30, Fønsbo
Tønning, 11, Jørgensen
Vesterland, 10.30, Hartung

[KONTAKT] Marie Meyer har hele sit
liv været en kreativ og produktiv kvinde. Ikke mindst hendes udtryksfulde
og med finurlige detaljer udstyrede
dukker var populære og glæder mennesker den dag i dag i en lang række
sydslesvigske hjem.
SSF-distrikt Skovlund-Valsbøl har igennem et stykke tid søgt at samle nogle
af disse modeller og få dem hjem, og
det er lykkedes.
Fredag den 4. november kl. 16 åbnes
en udstilling »en Marie Meyer-model«
med Marie Meyer-dukker i Skovlund
Forsamlingshus (bag skolen), og den
kan ses frem til 19. november.
Der er ingen fast åbningstid, så man
bedes kontakte Renate Hachmann
hhv. Else Marie Rieks-Pedersen, når
man vil se udstillingen efter ferniseringen.
De to kan kontaktes på tlf. 04639 579
hhv. 7145.

TORSDAG, 20. OKTOBER
Egernførde, 16, Mønsted, ældreboligerne

SKT. JØRGEN-MØRVIG

Lotto og juledeko
[KONTAKT] SSF Skt. Jørgen-Mørvig i
Flensborg indbyder medlemmerne til
lotto med mange flotte gevinster på
Jens Jessen-Skolen tirsdag den 1. november kl. 20.
Drikkevarer og pølser sælges.
Har man lyst til at lave sin egen ad-

ventskrans hhv. juledekoration, tilbyder distriktet muligheden lørdag den
26. november kl. 10-14 på Adelby
Kirkevej 34.
Man medbringer selv lys og lyseholdere, krukker og skåle samt grensaks.
Gran, deko og et beskedent måltid
mad kan købes.

HUSUM BIBLIOTEK

Brætspil-formiddag
[KONTAKT] Har du brikker at flytte
med og elsker du at spille brætspil? Så
kan du være med til en sjov og hyggelig formiddag på Husum Bibliotek lørdag den 22. oktober kl. 10.30-12.30.

Da spilles både nogle af de klassiske
brætspil og helt nye spændende spil.
Så kom og dyst med venner og familie.
Noget lækkert til ganen serveres.

OPERATION DAGSVÆRK

Elever giver koncert
[KONTAKT] Også i år støtter elever
på Duborg-Skolen i Flensborg op omkring projektet Operation Dagsværk
sammen med alle andre gymnasier i
Danmark og Sydslesvig.
De indsamlede penge skal bruges på
at finansiere retshjælp for undertrykte

HUSUM II.

unge i Guatemala.
Som en del af arrangementet giver 40
elever en koncert på Søndertorv/ Südermarkt i Flensborg. Koncerten, der
støttes af bl.a. SSF, finder sted onsdag
den 9. november kl. 11-14.

UGEN
DER KOMMER
21.
Dansk Sundhedstjeneste: Foredrag med Ursula Gerckens, Britta Jürgensen og
Annette Werner om ”Et liv med demens” i Dansk Sundhedstjeneste, Flensborg
kl. 19
SSF-distrikt Stenfelt: Hyggeaften hos Karl-Heinz og Renate Wächter kl. 18

22.
SSF-distrikt: St. Peter-Ording: Madaften på Klitskolen kl. 17

23.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad i Spætteklubben kl. 9.30

24.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Diabetikerklub i Menighedshuset kl. 14
SSF-distrikt: St. Peter-Ording: Højtlæseaften på Klitskolen kl. 19.30-21

25.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad med Sejlklubben i Tønnsenhuset kl. 9
Lyksborg menighed: Sogneaften ”Livets store spørgsmål” i præstegården kl. 20
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset kl. 19
SSF-distrikt Dannevirke: Hobbyaften med teposefoldning i Danevirkegården kl.
19.30

Afhuggede fingre var blandt retterne i
buffeten. (Fotos: Daniela Caspersen)

Makaber
mad
[KONTAKT] Buffeten lignede noget
fra en gyserfilm, og der blev fortalt de
græsseligste historier. Der var gys for
alle pengene, da SSF og spejderne
den 13. oktober holdt gysertime på
Husumhus.
Blandt uappetitlighederne var snacks,
der så ud som afskårne fingre og muffins overgroet med spindelvæv, dog
fremstillet af sprøjtechokolade.
De unge deltagere blev budt på
en guidet rundgang i et mørkelagt
Husumhus. Undervejs blev de dels
underholdt med historier om skuespillere, som var blevet glemt i huset
efter en forestilling og nu gik igen efter
mørkets frembrud.
Historierne blev afbrudt, når zombier
sprang frem bag en dør og skreg ad
deltagerne.
ph

De unge gik op i arrangementet med liv og sjæl.

26.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Hygge med Renate i Spætteklubben kl. 14.30
Oksbøl Kvindeforening: Mødeaften i Oksbøl Forsamlingshus kl. 19
Vanderup Kvindeforening: Hyggeaften på skolen kl. 19.30
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
SSF-distrikt Bøglund: Senioreftermiddag i forsamlingshuset kl. 14.30
Slesvig Seniorklub: Spilleeftermiddag i Ansgarsalen kl. 14
Aktive Kvinder Slesvig: Efterårshygge med Sonja Forster i Ansgarsalen kl. 19

27.
SSFs Humanitære Udvalg: Seniordans med Signe Anderen på Flensborghus kl.
14.30
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
Torsdagsklubben Mårkær: Møde hos Gertrud Jochimsen kl. 15

Næsten ikke til at kende.
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JYDBÆK

HANS HELGESEN-SKOLEN

Basar
søndag
[KONTAKT] SSF Isted-Jydbæk inviterer
til efterårs- og julebasar søndag den
23. oktober kl. 9-16 i Jydbæk Forsamlingshus med salg af bl.a. træelge, træfigurer, gaveæsker, striksokker, flettede
hjerter, praliner, lanterner.
Der serveres kager, boller, vafler, brød
og pølser, kaffe, té, saft og vand.
Alle er velkomne.

Figurer sælges. (Foto: privat)

70 års jubilæum
[KONTAKT] I anledning af Hans
Helgesen-Skolens 70 års jubilæum i
Frederiksstad inviterer skolen til jubilæumsfest for gamle elever, personale
og skolens venner den 11. november
på skolen. Der er åbent hus fra kl. 16,
og der bydes velkommen kl. 17.
Skolens elever viser rundt på skolen
fra kl. 17.30, og kl. 18 samles selskabet til festmiddag med festtaler og
korte hilsner.
Du tilmelder dig, idet du overfører
150 kr./ 20 euro pr. person på sko-

lens konto inden den 28. oktober.
Husk at angive navn.
Bankforbindelse: IBAN DE 57 217
500 0000 6000 3589, BIC NOLADE21NOS.
Giv venligst invitationen videre til
personer, der burde være med til
festen.
Skulle du have yderligere informationer, er du velkommen at kontakte os
via Hans.Helgesen-Skolen@skoleforeningen.org.

SIGURD BARETT

Genforeningssang tilegnet mindretallet
[KONTAKT] I juni gæstede Sigurd
Barrett Flensborg og fortalte bibelhistorier i Ansgar Kirke. Opfordringen
ved denne lejlighed til at skrive en
sang til mindretallet i anledning af
genforeningsjubilæet 2020 har han
nu allerede opfyldt. Den er en af
sangene i hans nye Danmarks-historie, blev ved præsentationen tilegnet
mindretallet - og bærer titlen fra dets
omkvæd: ”Man må trække en grænse”.
KENDER HAM
Før Sigurd Barrett kommer på scenen,
må børnene råbe efter ham. I Sydslesvig er vi somme tider i tvivl om, hvor
mange der kender verdensberømtheder i Danmark, men da spørgsmålet
lød til 1.-3. klasses skolebørn fra
mindretallet, om de kendte Sigurd,
så var svaret et lige så rungende ”ja”,
som da de råbte ”Sigurd, Sigurd”. Til
Sigurd kom frem.
FYLDT KIRKE
Menighedernes Børne- og Ung-

domsarbejde i Sydslesvig (MBU), de
danske kirker i Flensborg, Dansk Skoleforening og Sydslesvigsk Forening
var i juni gået sammen om at invitere
Sigurd Barrett til Flensborg. Skoleelever fra byen og fra hele Sydslesvig,
bl.a. Vestermølle længst mod syd,
fandt vej til Ansgar Kirke. Der er mest
plads, og i to ombæringer var kirken
fyldt til ”Bibelske Historier”.
Om aftenen var der så ”swing” på
Flensborghus. Med høj cigarføring
helt i den berømte Leo Matthiesens
ånd.
FIN FORMIDLING
De Bibelske historier i Sigurds fortolkning er som måske bekendt blevet
fulgt af nordiske og græske guder
og helte. Og nu senest af Sigurds
Danmarkshistorie. Medierne skrev,
at den var kommet på finansloven,
og sandt er, som talere i forbindelse
med præsentationen også gav belæg
for, at historieløshed er et løsen for
mange dårligdomme, og at Sigurds
Danmarks-historie er fin formidling af

børnelærdom for alle danske. Hvad
børn synes om, kan voksne i reglen
også vældig godt lide.
PRÆSENTERES
Sigurds Danmarks-historie blev præsenteret den 10. oktober på Nationalmuseet, der fik Sigurds særlige tak for
hjælp og bistand, og i Jyllands gamle
hovedstad og Sigurds hjemby, Viborg,
den 11. oktober.
BESTILT TIL 2017
Kirkens ungdomskonsulent i Sydslesvig, pastor Thomas Hougesen,
var så imponeret over Sigurds ”klare
forkyndelse”, dvs. levendegørelse af
de bibelske historier, at han straks
bestilte ham.
I listen over efterfølgere til Sigurds
Bibelhistorie, vil nogen måske have
bemærket, at Martin Luther mangler.
Men det er med i det store 500-års
Martin Luther-jubilæumsår, som Sigurd har med til Husumhus på den
sydslesvigske vestkyst på Valdemarsdagen den 15. juni 2017.
Sigurd Barret.
EN SANG
Imellem de to optrædener i juni
i Ansgar Kirke og bagefter var der
lejlighed til en snak, hvor Sydslesvigsk Forenings kulturkonsulent Nina
Lemcke og undertegnede byformand
i Flensborg spurgte Sigurd, om han ikke ville skrive en sang til mindretallet i
anledning af 1920-2020.
Det ville han betragte som en ære,
sagde han, og så fik han mange ord
og infomateriale med hjem. Som han
straks læste. Og han skrev også straks
sangen, så den er kommet med som
genforeningssangen i ”Sigurds Danmarkshistorie”.
Ved præsentationen i Viborg tilegnede Sigurd Barrett sangen ”Man
må trække en grænse” til det danske
mindretal i Sydslevig. Sigurd er altså
nu, som han selv skrev i et brev, i rigtig god tid. Og han håber på en god
modtagelse.

Populære Sigurd Barrett har skrevet en Sydslesvig-/ genforeningssang.

SYNGES PÅ LANDSMØDET
Sydslesvigsk Forenings 1. næstformand og formand for årsmødeudvalget, Gitte Hougaard-Werner, har sat
den tilegnede sang på landsmødets
program den 12. november. De
delegerede skal bl.a. tage stilling en
kontingenforhøjelse, men kan så også tage stilling til noget glædeligt og
tilkendegive højlydt, at de kan lide
sangen. Ved at synge højlydt med.
Allersenest ved sidste vers.
Sigurd Barrett, der er en travl mand
og lige for tiden fuldt optaget med
lanceringen af sin Danmarkshistorie,
kunne ikke følge invitationen til at
komme til landsmødet i Husum, men
på sæt og vis vil han alligevel være
tilstede.
Som alle Sigurds sange er den til fri
afbenyttelse, og det vil mindretallet
kunne og skulle benytte sig af.
Tak for tilegnelsen.

Preben K. Mogensen

Som alle Sigurds sange er den til fri afbenyttelse.
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Jacob Ørsted, Henriette Gosvig Knudsen & Ruben Fønsbo

Er Dommens Dag nær ..?

En apokalyptisk advarsel
Ud aF mØRKet kommer en hær
af alt hvad der kan bide, rive, slå og
sparke den arme antonius. der er
ingen tvivl om, at matthias Grünewald vil sige noget med sit monstrøse
fløjalter fra antonitterordenens klosterkirke i Isenheim.
Reformationen er uløseligt forbundet med martin Luther og hans
teser, men år forinden var der andre,
der pegede på, at kirken og klostervæsnet havde bevæget sig væk fra
den rette vej.
Især to billeder på Isenheimeralteret ønsker at rive sløret væk fra
øjnene på kirkens mænd. Det ene
forestiller ørkenboeren antonius,
der i fine klæder er blevet væltet om
på ryggen af en sand helvedeshær af
dæmoner. Skrækslagen holder han
fast i sin rosenkrans, mens uhyggelige skabninger kaster sig over ham.
et oppustet, vansiret og byldebefængt menneske, der med sin sidste
finger på venstre hånd peger på Antonius og med sin højre river siderne
ud af bibelen, ligger i venstre hjørne.
På en af de løsrevne sider kan man
se teksten, der er en omskrivning af
Jesus korsord: min Gud, min Gud,
hvorfor har du forladt mig.

Alteret fra antonitterordenens klosterkirke i Isenheim; nu ophængt på Musée
d’Unterlinden i Colmar, Frankrig
I første omgang kunne man
mene, det var antonius, der følte sig
forladt, men det kan også være det
syge menneske i hjørnet der føler sig
svigtet af antonittermunkene.
Ud over at være munke var antonitterne i Isenheim nemlig også
læger, hvis speciale var pest- og
hudsygdomme. en af disse hudsyg-

domme har fået navn efter antonius
og hedder antoniusild. Sygdommen
skyldtes at man på grund af sult
måtte spise brød bagt af mel, der
var fyldt af skimmelsvamp. Skimlen
angreb først menneskers strittende
lemmer så som fingre, tæer, næse og
kønsorganer. de blev mørke for derefter at falde af. til sidst satte syg-

dommen sig på hjernen der, som i en
LSd-rus, så de værste rædselsscener.
I begyndelsen af 1500-tallet hvor
alteret blev malet, var en del af den
katolske kirke mere optaget af det
verdslige liv, rigdom, pragtsyge og
storslåede bygninger. I 1506 begyndte opførelsen af Peterskirke i Rom,
og blev for det meste finansieret,
gennem de afladsbreve, Luther senere kritiserede så voldsomt. men
allerede alteret i Isenheim tager fat
på diskussionen.
at den katolske kirke befandt sig
i en åndelig ørken og var på vej væk
fra den ydmyge fattigdoms vej, viser
det andet billede.
Her opsøger den 90-årige antonius den 113-årige eremit Paulus for
at få hjælp og vejledning.
Atter ser vi Antonius i fine klæder, men blikket i hans øjne er tvivlende spørgende. måden han rækker
sin højre åbne hånd over mod Paulus, viser at han ønsker svar og hjælp.
Paulus fremstår ydmygt klædt i
flettede palmeblade gengivet med
en oldings træk, men ansigtet er lysende af energi og visioner. Ja, hele
naturen omkring Paulus udstråler
vækst og frugtbarhed. Hinden der

drikker af kilden ved hans fod, er
tilfreds, og over ham vokser en frodig palme. På den anden side hvor
antonius sidder, er naturen død, en
vissen verden omgiver ham, og over
hans hoved står et stort, livløst træ.
Den tørstende hjort i det fjerne finder ikke vand i den udtørrede kilde.
den fornemt klædte abbed antonius
har altså her forladt civilisationen og
er vendt tilbage til ørkenen, hvor han
selv tidligere har levet i tyve år. Han
møder her Paulus der æder af himlens brød, som dagligt bliver bragt
ham af ravnen, drikker af paradisets
kilde og er klædt i salighedens palmeblade.
Lægger man disse motiver i billederne sammen, er det en stærk
besked til antonitterordenen om, at
de skal søge tilbage til den sande
evangeliske fattigdom hvor vejen
til himmelen står åben. men hvad
enten man er munk, katolik eller
protestant, så er Isenheimeralteret,
der kan ses på Unterlinden-museet
i Colmar, værd at køre efter også
selvom man får en apokalyptisk advarsel.
Jacob Ørsted
Præst i Helligåndskirken

Det skjulte skal åbenbares

En mand ser syner - Ny Testamentes sidste bog

To af apokalypsens fire ryttere. Udsnit af altertavle af Hans Memling, 1479. Memlingmuseum, Sint-Janshospitaal, Bruges
FoR LænGe SIden sad en mand
ved navn Johannes på øen Patmos
i det ægæiske hav. og allerede her
kunne historien være slut, for man
ved stort set intet om Johannes. Hvem
han var, er uklart selvom nogle identificerer ham med Zebedæus’ søn og
Jesu apostel, Johannes. Samme Johannes tillæges forfatterskabet til Johannes-evangeliet, men sandsynligvis
er de tre Johannes’er vidt forskellige
personer uden indbyrdes forbindelse.
Vi ved heller ikke hvad Johannes
lavede på Patmos. Hvis han var Jesu
discipel, var han ifølge traditionen
blevet forvist dertil under kejser Domitians regering i en alder af mere
end 90 år, og han benyttede blandt
andet sit ophold på øen til at udbrede
Herrens ord til de lokale hedninger.

Hvis det var en anden Johannes,
ved vi ikke hvorfra han kom, hvorfor han var der og hvad han lavede.
det eneste vi ved, er at en Johannes
opholdt sig på Patmos, og som sagt
kunne historien have endt her.
Men Johannes fik en drøm. Nogle
ville måske snarere beskrive det som
et mareridt, men Johannes selv – og
hans følgesvend og skriver, den unge
Prochoros – betragtede det som en
åbenbaring af Guds ord. en af grundene til det kan være omstændighederne. Johannes boede i en lille
grotte, og her hørte han en dag en
stemme med kraft som en basun, og
stemmen efterfulgtes af en skælven
der slog tre revner i grottens loft. da
Johannes vågnede, var revnerne der
stadig, og drømmen fortsatte. Her-

ren dikterede et budskab til Johannes som han skulle viderebringe til
syv kristne menigheder der led under den romerske forfølgelse. Herrens ord skulle fortælle menighederne i efesos, Smyrna, Pergamon,
Thyatira, Sardes, Filadelfia og Laodikea at trængslernes tid snart ville
være ovre, at undertrykkeren ville
gå under sammen med resten af den
onde verden, og herefter ville Guds
Rige, det ny Jerusalem, blive åbenbaret.
efterhånden som visionerne udfoldede sig for Johannes, dikterede
han dem til Prochoros som skrev
dem ned, og arbejdet tog hårdt på
dem begge. dels var Johannes gammel, og dels var visionerne grusomme og skræmmende. de beskrev de

sidste tider hvor solen skulle blive
sort, månen skulle blive som blod,
stjernen falde ned og pest bryde ud.
Fire ryttere skulle sprede død og
ødelæggelse mens det onde kæmpede mod det gode, og først efter det
sidste store slag ved armageddon
skulle Guds rige bryde frem og blive
åbenbaret.
netop åbenbaringen var det afgørende her. det er nemlig det som
ordet ’apokalypse’ betyder. Og Johannes fik åbenbaret den vision
som Herren sendte til ham og fik
samtidig til opgave at åbenbare den
for de syv menigheder, og til sidst,
efter slaget ved armageddon, skulle
Guds Rige åbenbares. apokalypsen
havde altså flere betydninger.
mange benytter nu om dage ordet apokalypse som et andet ord for
dommedag, men den oprindelige
betydning er faktisk det der afsløres
efter dommedag, nemlig Guds Rige.
Johannes’ Åbenbaring har nu fundet
sin plads som den sidste bog i det
nye testamente, og forskere er sikre
på at bogen er et litterært værk som
omfatter mytologisk stof fra både
de jødiske helligskrifter og fra den
tidlige kristne tradition. de syner
som Johannes beskriver, er stærkt
surrealistiske, og de er beskrevet så
levende at forskere også mener at
der faktisk ligger reelle visioner eller
drømmesyn bag Johannes’ skrift.
Hvordan synerne skal tolkes,
er der ingen konsensus om, og det
vil nok også være urealistisk at forvente, for teksterne og billederne er
meget åbne for læsernes egne tolkninger, og en række kulter er da også
udsprunget af forskellige læsninger
af Åbenbaringen.
Johannes’ Åbenbaring er ca.
1.900 år gammel, men Johannes var
langt fra den første apokalyptiker.

Fra det gamle testamente kendes
fx Joel, Zacharias, Esajas og Daniel;
især sidstnævntes ’Daniels Bog’
udfolder en veludviklet og sammenhængende apokalyptisk tænkning. men også fra Jesu tid kendes
eksempler. Visse nutidige forskere,
fx amerikaneren Bart Ehrman, betragter således Jesus selv som apokalyptisk profet da han jo kom for at
forkynde de sidste tiders komme og
Gudsrigets gennembrud. efter Jesus
har utallige forkyndere og profeter
bekendtgjort at enden er nær og at
Guds Rige snart vi blive åbenbaret.
Især omkring årsskifterne 999/1000
og 1999/2000 fik de en opblomstring, men da ingen af forudsigelserne viste sig at holde stik, døde bevægelserne ud. også Jehovas Vidner
har adskillige gange gennem årene
– med konstant svigtende held – forudsagt tidernes ende, det sidste slag
og Guds Riges komme, men belært
af erfaringer er de nu holdt op med
at sætte dato på. andre bevægelser i
nyere tid har tage varsler af himmellegemer som fx kometer og medlemmer har begået kollektive selvmord
for at komme til den dimension som
kometerne ville åbenbare for de særligt indviede.
I det hele taget er apokalypser
(dvs. åbenbaringer eller afsløringer)
for de særligt indviede, for tegnene
kræver en tolkning eller en udlægning. Og tegnene er mange; ikke
bare himmellegemer eller naturfænomener, men også politiske begivenheder eller skikkelser. Senest er
donald trump blevet set som et sikkert tegn på de sidste tiders komme,
og skulle han blive valgt til præsident, kan tidernes ende vise sig at
rykke ubehageligt tæt på.
Ruben Fønsbo
Præst i Lyksborg
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KULTURNAT PÅ CHRISTIANSBORG

GF/ SSF

Skoleforeningens direktør Lars
Kofoed-Jensen, SSFs generalsekretær
Jens A. Christiansen og provst Viggo
Jacobsen sammen med en kær gæst
fra det tyske mindretal i Sønderjylland,
BDNs formand Hinrich Jürgensen. (Foto: JHH)

Mindretal
på tinge

SSFs formand Jon Hardon Hansen t.h. og generalsekretær Jens A. Christiansen på
vej til lykkehjulet. (Foto: Tine Andresen)

[KONTAKT] Det danske mindretal
var også på denne kulturnat i fredags
på Christiansborg godt repræsenteret. Folk fra SSF, Skoleforeningen og
kirken fortalte om det danske arbejde syd for grænsen, og mangen en
københavner fik øjnene op for, hvad
der sker andet end billige indkøb
umiddelbart syd for den dansk-tyske
grænse.
Alt i alt var der dog ikke helt så mange
på Borgen i år end tidligere.

MARGARETA ERICHSEN

Unvergänglich sensibel
[KONTAKT] Zum 100. Geburtstag der
Künstlerin Margareta Erichsen (1916–
2006), die in Flensburg geboren wurde und ihre letzten Lebensjahrzehnte
in Husum verbrachte, ist eine Festschrift erschienen - konsequent in den
drei Sprachen Deutsch, Dänisch und
Friesisch.
Kunst-Professor Klaus-Ove Kahrmann
und Oberstudienrätin a.D. von der
Duborg-Skolen in Flensburg Maike
Lohse haben das Werk als Kenner,
Freunde und testamentarische Hüter

des künstlerischen Nachlasses von
Margareta Erichsen verfasst.
Mit feiner Auffassung zeichnete und
malte sie sensibel vor allem Natur und
Gebäude. Margareta Erichsen war mit
dem Eiderstedter Wilhelm Ludwig
Andresen verheiratet, der 1923 zu den
Mitbegründern der Nationalen Friesen
gehörte, dem heutigen Friisk Foriining.
Das Ehepaar lernte noch im hohen
Alter die friesische Sprache und war
im deutsch-dänisch-friesischen Grenzland zu Hause. Viele Gebäude, die

Margareta Erichsen auf Papier brachte,
stehen heute nicht mehr, und diejenigen, die es noch gibt, wird man nie so
fotografieren können, wie Erichsen sie
mit Pinsel und Stift darstellen konnte.
Das reich bebilderte Buch aus dem
Verlag des Nordfriisk Instituut bietet
für 29,50 Euro 167 Seiten und ist
erhältlich über den Buchhandel oder
beim Nordfriisk Instituut in Bredstedt,
Süderstr. 30, 25821 Bräist/ Bredstedt,
04671-60120, info@nordfriiskinstituut.de.

ÆLDREFEST

der mindes de gode gamle dage, hvor
Slesvighus var centrum for de danskes
møde i by og amt. »Kan du huske, da
vi dansede sammen?« mindedes f. eks.
Heine Thomsen (Hein Post) uforglemmeligt.
Orla Møller fra Humanitært Udvalg
bød de ældre hjerteligt velkommmen,
mindedes sin tilknytning til Slesvig og
understregede udvalgets ønske om
intensiveret samarbejde. Det var også
feststemte Orla, der tog de første danseskridt denne festlige eftermiddag.
Til kaffen spillede den slesvigske gruppe Teglesten med Finn Pedersen og
gruppens yndige sangerinde.
Amtsstyrelsene havde atter sørget
for en dejlig tombola. Og formand
Anne-Mette Jensen, Rendsborg-Egernførde, og Margret Mannes, Rendsborg,
samt deres flinke hjælpere sørgede for,

Petra Mohr fra SSF Gottorp amt og Orla Møller fra SSFs Humanitære Udvalg.
(Foto: Bernd Bossemeier)
at gevinsterne nåede frem til de glade
vindere.
Den afsluttende fællessang byggede en
smuk bro fra dengang til i dag.
Johanna

Kai Gram Nielsen til minde
At skole og forening hører sammen
som hånd i passende handske, er
faktisk ikke værd at nævne i sammenhæng med Kai Gram Nielsen. Foreningserfaringen og pligtvilligheden,
som det nuomstunder hedder, var der,
og han sagde ja til at efterfølge Dieter
Matthiesen som SSF-byformand, selvom han var ”ny” i den sammenhæng
– og ”rigsdansker”.
Der er tradition for, at byformænd
holder i en rum tid, og det havde Kai
Gram Nielsen sikkert også tænkt sig,
men helbreddet begyndte at volde
kvaler.
Det holdt ham så også mere væk fra

Et usædvanlig musikog sangarrangement
[KONTAKT] SSF Lyksborg, St. Solt og
Hanved mødtes den 2. oktober med
Grænseforeningen for Vejle Vesteregn
på Klægagergård ved Ballum og Vadehavet, hvor digteren Jens Rosendal og
komponist Rasmus Skov Borring gav os
et uforglemmelig musik- og sangarrangement.
Jens Rosendal fortalte med et lunt
glimt i øjet om tilblivelsen af flere af
hans sange, hvoraf der er 18 i Højskolesangbogen, om hændelser og oplevelser, der inspirerede ham. Rasmus
Skov Borring har sat musik til flere af
dem, hvilket han også fortalte om.
Vi sang, så taget næsten løftede sig.
Der var et nærvær over marskens
sange, nu vi sad midt i marsken og tæt
ved Vadehavet, og ikke mindst tæt
ved, hvor flere af sangene er blevet til.
Forinden havde vi på vores fælles
bustur rundt i den nærliggende marsk

gjort et stop ved Jens Rosendals bænk,
der står helt ned til Vadehavet. Herfra
er der en smuk udsigt op til Ballum
med de nyrestaurerede huse, der på
fornemmeste vis er ført tilbage til deres
oprindelige arkitektoniske udtryk.
Det var en eftermiddag med kvalitative oplevelser – ikke mindst mødet
mellem venskabsforbindelserne syd og
nord for grænsen – dog savnede vi at
have lidt mere tid til almindelig indbyrdes snak.
Klægagergård er en gamle digegrevegård, der for nogle år siden blev
restaureret og indrettet til bed & breakfast og med lokaler, der kan rumme
større eller mindre selskaber. Et besøg
på gården og hos dens ejere kan kun
anbefales.
Kirsten Rykind-Eriksen
GF Vejle Vesteregn

Verdenen set med
mindretals øjne

MINDEORD

[KONTAKT] Kai Gram Nielsen var
byformand for SSF i Flensborg fra
1995 til 1999. Den tidligere konsulent
for Skoleforeningen og daværende
inspektør på Jens Jessen-Skolen var
et nærliggende valg til posten, ikke
p.g.a. sine poster, men for den selvfølgelighed, hvormed lærersønnen,
knægten fra Horsens-kanten, allerede
fra begyndelsen som lærer i Sydslesvig
(Karby), engagerede sig i det folkelige,
frivillige arbejde. Især SdUs styrelse
kom jo i mange år til at nyde godt af
Kai Grams store flid, lune og besindighed i at få tingene til at udfolde sig på
bedste vis. En typisk piberyger.

Rasmus Skov Borring fortæller om sine
melodier.

ADDING SIGHTS

Tilbage på Slesvighus
[KONTAKT] Igennem de seneste år er
sammenholdet vokset omkring de fælles ældreeftermiddage for SSF Rendborg-Egernførde amt, Gottorp amt og
Humanitært Udvalg. Og sammenkomsten forleden i den store sal på Slesvighus blev da også igen en ganske særlig
oplevelse.
SSFs amtsformand for Gottorp amt,
Petra Mohr sagde i sin tale, at målet
for det kommende arbejde er et endnu større samarbejde og sammenhold
mellem de dansk-sydslesvigske organisationer og institutioner.
De ældre deltagere kender efterhånden hinanden fra mange forskellige
sammenkomster på Bennetgaard og
højskolen men også andre spændende
steder.
Slesvighus hørte længe ikke til de
steder. Lykkelige var derfor de ældre,

Jens Rosendal med det lune glimt i
øjet. (Fotos: privat)

Flensborg, end han helt sikkert havde
tænkt sig, da han gik på pension og
slog sig ned i Kruså. Jeg husker dog
helt tydeligt sidste gang, jeg så ham og
først ikke genkendte, men hvor der
også faldt nogle ord om ”byformand”.
Sådan noget forbinder...
Vi forbinder ham nu ved hans død
med tak for den plads, han indtog i
vore rækker, for den menneskeligt fine
måde han gjorde det på, og sender nu
varme tanker og hilsener om fred og
alt godt til hans efterladte.
Æret være Kai Gram Nielsens minde.
Preben K. Mogensen,
byformand, SSF Flensborg

[KONTAKT] Det dansk-tysk-frisiske
sceneprojekt Adding Sights har premiere lørdag den 22. oktober kl. 17 i
Nordsee-Akademie i Læk.
Tre hold, bestående af medlemmer
af hhv. det frisiske, det danske og det
tyske mindretal i Syd- og Nordslesvig,
dyrker 16.-22. oktober samfundsrelevante emner med kunstneriske midler
og præsenterer produktet som moderne sceneperformance i akademiets
teatersal på lørdag.
Premieren er offentlig.
”Det er super, virkelig en hel uge fra
morgen til aften at kunne arbejde med
et kunstnerisk projekt i en gruppe,
uden hele tiden at blive afbrudt af
hverdagsting”, glæder sig den frisiske
teaterskaber Gary Funck, som instruerer den nordfrisiske gruppe.
Også kulturkonsulenterne Nina
Lemcke fra Sydslesvigsk Forening
og Uffe Iwersen fra Bund Deutscher
Nordschleswiger samt forretningsfører
Ilwe Boysen fra Friisk Foriining forventer en del af projektet.
”Vi håber på med projektet at bidrage
til opbygning af en ung og eksperimentel kunst- og kulturscene i grænselandet, især i de landlige områder. Vi
ønsker at fremme grundlæggelsen af
aktive grupper, som også efter projektet fortsætter samarbejdet“, sammenfatter den danske sydslesviger Nina
Lemcke denne uges målsætning.
”Sådanne impulser kan ikke kun flertallet komme med, også mindretallene
bør være med. Vi ønsker at være aktive medlemmer af samfundet”, mener

nordslesvigeren Uffe Iwersen.
Entreen den 22. oktober kl. 17 i Nordsee-Akademie er sat til 5 euro. Billetter
reserveres på info@bdn.dk hhv. +45
7362 9100.
Efter premieren er der hyggeligt samvær.
Endnu en chance for at se showet har
man den 2. november kl. 20 i Teatret
Møllen i Haderslev.
Projektet støttes med europæiske
Interreg-midler fra Region Sønderjylland-Schleswig.
www.adding-sights.eu

