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[KONTAKT] Den igangværende 
milliontunge slesvig-holstenske 
musikfestival SHMF kan - og 
vil - Flensborgs (bag)gårdsfestival 
»Flensburger Hofkultur« ikke 
sammenlignes og hamle op med.
I Flensborg er der ikke det man-
getal af store navne, som SHMF 
kan byde på, og her er heller in-
gen indforståede champagnemø-
der forud for og efter koncerter-
ne med dem, der gerne vil ses.
Flensburger Hofkultur er en an-
derledes og hyggeligere festival, 
målrettet på det utal af intime 
(bag)gårde, som Flensborgs indre 
by byder på, og altid med udsigt 
til hurtigt at kunne flytte ind et 
sted, hvis vejret ikke holder.
Hofkultur spænder vidt og har 
gjort det lige siden 1995 - med 
lokale/ regionale kunstnere og 
de, der kommer langvejs fra, 

blandt andet fra fjerne regioner 
i Tyskland, fra Island, Italien og 
Nederlandene, og som spreder 
glæde ved denne ganske særlige 
festival, der indledtes 15. juli og 
varer til 14. august, hvert år også 
med danske spillesteder.
For også det danske mindretal er 
selvsagt med.
SSF er således medarrangør 
ved koncerten med det danske 
verdensband Choir of Believers 
lørdag den 6. august kl. 20.30 i 
Duborg-Skolens gård.
Og danske Offpiste Gurus spiller 
i Dansk Centralbiblioteks gård 
den 3. august kl. 20.30.
Hele programmet på tysk og 
dansk finder man på www.flens-
burger-hofkultur.de.
God fornøjelse!

SYDSLESVIGSK FORENING

Baggårde 
lokker

Slår fast
[KONTAKT] SSFs formand Jon Hardon Hansen slår 
fast: Mindretallet er en del af Danmark.

Læs mere på KONTAKT side xLæs mere på KONTAKT side 3

Verdensband
[KONTAKT] Choir of Young Believers giver koncert 
på Duborg den 6. august.

På dansk
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[KONTAKT] 100 husumere og ejderstedere blev dus 
(på dansk) med dyrene i Givskud Zoo. (Foto: Peter 
Hansen)
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Dansk drage
[KONTAKT] I Frederiksstad forsvarede de de danske 
farver ved dragebåds-regattaen. (Foto: Sina Clorius)

[KONTAKT] På sidste uges KONTAKT 
nævntes datoerne for de kommende 
års årsmøder.
Desværre havde der indsneget sig en 
fejl for jubilæumsåret 2020s vedkom-

mende. Da var årsmøderne opgivet 
som findende sted på hverdage i juli, i 
skolernes sommerferien. Men det er i 
juni de finder sted.
Korrekt er følgende datoer:

9.-11. juni 2017
1.-3. juni 2018
24.-26. maj 2019 og
26.-28. jun i 2020

Årsmøderne frem til 2020

[KONTAKT] Folkemøder kan være 
mange ting: de hedengangne Skam-
lingsbanke-møder, de fortsat velfun-
gerende danske årsmøder i Sydslesvig, 
det relativt nye in-Folkemøde på 
Bornholm, det mere beskedne men 
også ret så nye Folkekulturmøde på 
Mors, og det traditionsrige, omskifte-
lige Folkemøde på Ejer Bavnehøj ved 
Skanderborg - alle af vidt forskellige 
historisk observans men alle med en 
ganske særlig appel til deres respektive 
målgruppe.
Et af de gamle folkemøder, der lå brak 
i årtier men for en række år tilbage 
vaktes til live igen, først videreført af 
en lokal komité i Skanderborg, for kort 
tid siden overtaget af Grænseforenin-
gen i Skanderborg og Omegn støttet af 
andre, er sidstnævnte: Folkemødet på 
Ejer Bavnehøj nær motorvej og Skan-
derborg, altid sidste søndag i august; i 

år søndag den 28. august.
Det er arrangøren magtpåliggende at 
understrege, at ikke mindst danske 
sydslesvigere er velkomne til dette 
hyggelige arrangement i den pragtful-
de dal ved foden af Bavnehøj-monu-
mentet.
Der er gratis adgang, og - hvis ikke 
man i distriktet hhv. foreningen der-
hjemme holder sommerfri - et glim-
rende mål for en fælles udflugt.
Man medbringer selv madkurv, drik-
kevarer, tæppe/ klapstol og paraply.
Kl. 11 indledes seancen med en fri-
luftsgudstjeneste ved emer. pastor 
Morten Mortensen fra Sydslesvig.
Kl. 12 spiller Hjemmeværnets Musik-
korps.
Kl. 13 byder Grænseforeningens for-
mand Mette Bock velkommen.
Talere den dag er fhv. minister Eva 
Kjer Hansen MF og SSFs generalsekre-

tær Jens A. Christiansen.
Programmet har dog mere at byde på: 
Fra »Opera på Grænsen« synger sopra-
nen Julie Kold Vilstrup og barytonen 
Thomas Sigh, akkompagneret af piani-
sten Jacob Bahr.
Gymnastikken leveres af et såkaldt 
mumiehold fra Vejle, og folkedansen 
danses af folkedansere fra Sydslesvig 
og Skanderborg.
Et klaver er bemandet med Marian-
ne Hougaard og bassen med Freddy 
Dencker.
Folkemødet på Ejer Bavnehøj arran-
geres af Grænseforeningen for Skan-
derborg og Omegn - og bakkes op af 
landsforeningen Grænseforeningen, af 
Kultursamvirket i Skanderborg og For-
eningen PlanDanmark, der især støtter 
landbrug, planteavl og gartneri samt 
håndværk.

Folkemøde for alle



22.
SdU: Fodboldskole for 11-14 årige i Træningshallen, Slesvig 22.-24.7.
Aktivitetshuset Flensborg: Sommerfest kl. 16

23.
SdU: Petanque kvalifikationsstævne til LM for 6-mands hold på banerne i Tarup kl. 10

25.
SdU: Fodboldskole for 8-10 årige i Træningshallen, Slesvig 25.-27.7.
Isteddag med morgensamling og kransenedlæggelse på Den Gamle Kirkegård i Flensborg kl. 
8.30

26.
SSF-distrikt Bøglund: Hobby i forsamlingshuset kl. 19

27.
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
Nordfrisisk sommer-institut: Arkæologisk ekskursion med prof. dr. Hauke Jöns (på tysk), p-plads 
Stolbjerg kl. 15.30 - Foredrag i Nordfriisk Instituut i Bredsted kl. 19.30

28.
SSF-distrikt Damholm: Hobby i forsamlingshuset kl. 15
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JON HARDON HANSEN

EISERNE ZEITEN

YOUNG NORDIC FILMMAKERS

DANSK KIRKE I SYDSLESVIG

SPORSKIFTE
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PÅ CHRISTIANSLYST

ERHVERVSFORENINGEN

UDENFOR FLENSBORG

SSW-KONTORET SLESVIG

[KONTAKT] SSW-kontoret i Slesvig 
(for amtstyrelsen og kredsdagsgruppen 
Slesvig-Flensborg) holder ferielukket 
25. juli - 19. august.
Er hjælp påkrævet, bedes man hen-
vende sig til SSF-sekretartiaterne i 

Slesvig, Lollfuß 89, 04621-23888/ 
gottorp@syfo.de, eller Flensborg, Nor-
derstr. 74, 0461-14408-155/ flamt@
syfo.de.

bn

Sommerferie

[KONTAKT] 9.s.e.trin. søndag den 24. 
juli (Luk. 12, 32-48 el. Luk. 18, 1-8) er 
der dansk gudstjeneste i:
Aventoft Menighedshus, 10, Bach 
Nielsen
Egernførde, 10, Mønsted
FL Ansgar Kirke, 10, Hougesen
FL Helligåndskirken, 10, Ørsted
FL Sct. Hans, 10, Dal
FL Sct. Jørgen, se Sct. Hans
FL Sporskifte, se FL Ansgar Kirke 
Frederiksstad, 19 Vogel
Hanved, se Harreslev
Harreslev, 11.30, Ørsted
Husum, 15, Vogel

Kappel, 10, Korsgaard
Lyksborg, 10, Ruager
Rendsborg, 11.30, Brask
Satrup/ Juhlsø, 18.30, Korsgaard
SL Ansgar, 10
Sønder Brarup, se Satrup
Sørup Sognekirke, se Satrup
Tarp, 10, Mortensen
Thumby, se Satrup
Tønning, 11, Jørgensen

TORSDAG DEN 21. JULI
Egernførde, 16, Mønsted,
ældreboligerne

Dansk gudstjeneste

[KONTAKT] Menigheden fra Sporskifte 
deltager i Ansgar Kirkes gudstjeneste 
den 24. juli kl. 10.
Ferietiden og vanskeligheder med at få 
en liste til at gå op, kan bruges til no-
get fornuftigt og hjælpsomt. Sporskifte 
Menighed med dens præst Thomas 

Hougesen flytter simpelthen deres 
gudstjeneste fra Det Danske Hus til 
Ansgar Kirke.
Det mindste man kan gøre som mod-
tagende menighed er så at give en kop 
kaffe efter tjenesten.

pkm

Flytter til Ansgar

[KONTAKT] Til de mange, der i årtier 
har været glade for ophold på Sydsles-
vigs danske gæstehus Christianslyst, 
hører Hørsholm Grænseforening.
Efter et tætpakket program ude i 

landsdelen kan de onsdag den 3. 
august slappe af ved et causeri af Ka-
rin Johannsen-Bojsen om sydslesvigsk 
litteratur.

Sydslesvigsk litteratur

[KONTAKT] Skolernes sommerferie 
er lige om hjørnet. Og det betyder 
ferielukninger i de danske biblioteker i 
Slesvig, Husum og Egernførde.
I Husum og Slesvig er sidste åbnings-
dag næste uge torsdag, den 28. juli.
De åbner igen mandag den 29. 
august. Og de har igen åbent om lør-

dagen fra lørdag den 3. september.
Fællesbiblioteket i Egernførde har luk-
ket i hele skoleferien - og bogbusserne 
kører heller ikke, før skolerne åbner 
igen mandag den 5. september. 
Flensborg Bibliotek har uændrede åb-
ningstider hele sommeren.

Biblioteker sommerlukker

[KONTAKT] Dansk Erhvervsforening i 
Sydslesvig, der traditionen tro arran-
gerer sine studierejser sammen med 
andre foreninger som f. eks. Borgerfor-
eningen og Skt. Knudsgildet, arrange-
rer fredag-søndag 14.-16. oktober en 
studierejse til København i forbindelse 
med Kulturnatten den 14. oktober.

Og modsat tidligere er der åbnet op 
for, at alle interesserede kan deltage.
Turen arrangeres praktisk af Neubauer 
i Flensborg, og interesserede bedes 
sætte krys i kalenderen allerede nu.
Programmet er under udarbejdelse, og 
relevante oplysninger som tilmelding 
osv. gives på et senere tidspunkt.

Alle velkommen på
København-turen

[KONTAKT] Für die dritte Ausgabe des 
international besetzten Jugendfilm-
projekts „Young Nordic Filmmakers“ 
suchen die Nordischen Filmtage Lü-
beck vier Nachwuchsfilmemacher aus 
Norddeutschland zwischen 17 und 21 
Jahren.
In diesem Jahr findet das Projekt, das 
erneut mit nationalen und internati-
onalen Partnern realisiert wird, auf-
grund einer erweiterten finanziellen 
Unterstützung erstmalig in zwei Län-
dern statt.
Zuerst wird im Rahmen der 58. Nor-
dischen Filmtage Lübeck (2.-6.11.) ein 
Dokumentarfilmprojekt umgesetzt. 
Zwei Monate später reisen die Teil-
nehmerInnen in den hohen Norden 

nach Norwegen zum 27. Tromsø In-
ternational Film Festival (16.-22.01.).
Dort werden in internationalen Teams 
Kurzspielfilme verwirklicht, deren 
Drehbücher in der Zwischenzeit als 
Gruppenarbeit geschrieben wurden. 
16 Jugendliche aus Deutschland, 
Dänemark, Norwegen und Finnland 
tauschen Ideen aus, erarbeite jeweils 
in Vierergruppen zwei eigene Kurz-
filme - einen Dokumentarfilm und 
einen Spielfilm. Von der Idee bis zum 
fertigen Film sind sie eigenverantwort-
lich am gesamten Entstehungsprozess 
in allen Phasen der Filmproduktion 
beteiligt.
Alle Filme werden bei den Festivals in 
Deutschland und Norwegen in einer 

öffentlichen Vorführung dem Publi-
kum gezeigt und anschließend in den 
Partnerländern Dänemark und Finn-
land vorgeführt. 
Bei diesem internationalen Projekt 
ist die Projektsprache Englisch, gute 
Kenntnisse der Sprache sind Voraus-
setzung für die Teilnahme.
Die Details zur Ausschreibung: www.
luebeck.de/filmtage/de/presse/mel-
dungen/20160714.html
Bewerbungen mit kurzem Lebenslauf 
und Motivationsschreiben bis 30. Au-
gust an: franziska.kremser-klinkertz@
filmtage.luebeck.de

Internationales Jugendprojekt sucht Leute 
für Workshop in Lübeck und Tromsø

[KONTAKT] Im Rahmen des 26. Nord-
friesischen Sommer-Instituts erklärt 
Prof. Dr. Hauke Jöns allgemeinver-
ständlich für ein interessiertes Publi-
kum, wie vor 1.500 Jahren in Nord-
friesland Eisen gewonnen wurde.
Es werden eine Exkursion und ein an-
schließender Vortrag angeboten. Jöns 
stellt dabei die Frage: „War Nordfries-
land damals eine Art Ruhrgebiet des 
Nordens?“
Die Besichtigung der vorgeschichtli-

chen Industriegebiete Nordfrieslands 
in Büttjebüll und Joldelund startet mit 
eigenem Pkw auf dem Parkplatz Stoll-
berg an der B5 am Mittwoch, 27. Juli 
um 15.30 Uhr.
Weiter geht es mit dem Vortrag am 
selben Tag um 19.30 Uhr im Nordfri-
isk Instituut, Süderstr. 30, Bredstedt. 
Dort kann man auch teilnehmen, 
wenn man die Exkursion verpasst hat.
Jöns gilt als hochkarätiger Experte 
auf seinem Gebiet, der schon in den 

1990er-Jahren Ausgrabungen am 
Kammberg in Joldelund durchgeführt 
hat.
Er ist Leiter der kulturwissenschaftli-
chen Abteilung des Niedersächsischen 
Instituts für historische Küstenfor-
schung in Wilhelmshaven und lehrt 
zugleich Ur- und Frühgeschichte an 
der Universität Rostock.
Mitveranstalter ist der Verein Natur 
und Kultur um den Stollberg.

Exkursion und Vortrag gekoppelt
Ausgrabungen am Kammberg in Joldelund, damals eine Art Ruhrgebiet des Nordens?  (Foto: Hauke Jöns)

[KONTAKT] At det danske mindretal 
er en del af Danmark, pointerede SSFs 
formand Jon Hardon Hansen på mø-
det i hovedstyrelsen forleden:
»De bånd, der gør mindretallet til en 
del af Danmark, er det sproglige og 
kulturelle bånd forankret i et dansk 
sindelag, selv om teologen Sven 
Andersen hævder, at det er aldeles 
urealistisk, at vi er en del af Danmark, 
fordi mindretallet udgøres af tyske 
statsborgere.
Vort danske sindelag knytter et eller 
andet bånd til Danmark, siger han, 
men en del af det danske samfund el-
ler Danmark er vi ikke.
Men ordet skaber som bekendt, hvad 
det nævner. Og det ord gør just min-
dretallet til en del af Danmark.
Lad mig nævne ordet: ”I skal ikke bli-
ve glemt” eller ”Så længe I holder fast 
i os, holder vi fast i jer.” Det er ord, 

udtalt af to danske statsministre, der 
gør os sydslesvigere til en del af det 
danske folk.
Eller tag Dronningens ord til mindre-
tallet i forbindelse med hendes nytårs-
hilsen den 31. december. En hilsen, 
der inddrager Sydslesvig i rigsfællesska-
bet og gør monarken til vores monark.
Eller tag Sydslesvigloven, hvis ordlyd 
har juridisk gyldighed i vores hjem-
stavn, hvorved grænselandet er en del 
af dansk jurisdiktion.
Ville Sydslesvig få sin flagdag, ville også 
det markere, at mindretallet er en del 
af Danmark.
Mindretallet er en del af Danmark. 
Derfor kan det heller ikke undre no-
gen, at kulturminister Bertel Haarder 
også opfordrer os til at bidrage til 
landsindsamlingen til hans Danmarks-
kanon.
Vi kan på lige fod med enhver rigsdan-

sker komme med vore bud på, hvilke 
værdier, traditioner og bevægelser, 
ja hvilke værdier af immateriel art, vi 
mener, er typisk danske.
Hvad kunne så være en typisk dansk 
værdi set ud fra en sydslesvigsk vinkel? 
Her ville jeg pege på det folke- og kul-
turmøde som vore Årsmøder lige siden 
1921 er og har været. En tradition, 
der i øvrigt går længere tilbage endnu 
i historien.
Mindretallet kan få gavn af Haarders 
kulturkanon. For figurerer vi i den, er 
det med til at synliggøre grænselandet 
i Danmark og understrege, at vi er en 
del af Danmark.
Nuvel, skilt af en grænse, men en 
grænse, der er bygget masser af bro-
er, passager, venskabsforbindelser og 
nationalhistoriske forbindelseslinier 
henover.«

Mindretallet er en del af Danmark



SSF ISTED/ JYDBÆK

SILD

ECMI OG DCB

HOFKULTUR
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[KONTAKT] For at forbedre den 
offentlige adgang til deres bibliotek 
med faglitteratur om mindretal 
flytter European Center for Mi-
nority Issues/ ECMI sin samling til 
Dansk Centralbibliotek for Syd-
slesvig.
Materialerne kan ikke lånes men 
udelukkende bruges i faciliteterne.
ECMIs direktør Tove Malloy: ”ini-
tiativet baserer på ECMIs mål at 
udbrede kendskabet til nationale 
mindretal. Samarbejdet styrker de 
to organisationers bånd og tilbyder 
bibliotekets brugere en unik mu-
lighed for at studere mindretals-

spørgsmål i den dansk-tyske græn-
seregion og internationalt.”
På Dansk Centralbibliotek for Syd-
slesvig forventer man, at flytningen 
øger opmærksomheden omkring 
det danske mindretal i Sydslesvig 
og forbedrer forskningsmulighe-
derne, ikke mindst i takt med 
at Den Slesvigske Samling bliver 
forskningsbibliotek og sammen 
med Forskningsafdelingen og Ar-
kivet kan udgøre et stærkt fagligt, 
inspirerende miljø for alle.
Åbningen markeres med en recep-
tion til efteråret.

Udvider samarbejdet

[KONTAKT] SSF er medarrangør ved 
en Hofkultur-koncert med det danske 
verdensband Choir of Young Belie-
vers lørdag den 6. august kl. 20:30 i 
Duborg-Skolens gård.
Choir of Young Believers - dengang i 
anden sammensætning - debuterede i 
2007 med EPen ”Burn The Flag”.
I 2009 skrev bandet kontrakt med et 
amerikansk pladeselskab, som præsen-
terede bandet på verdensplan. 
Gruppen - Jannis Noya Makrigiannis 
(vocals, guitar, piano, bass, keybo-
ard, percussion), Cæcilie Trier (cello, 
backing vocals), Jakob Millung (bass), 
Bo Rande  (brass instruments, keybo-
ard, backing vocals), Sonja Labianca 
(piano), Lasse Herbst (percussion), Ca-
sper Henning Hansen (drums, percus-
sion) og Aske Zidore (guitar, produc-
tion) - turnerede intensivt i to år i det 
meste af verden, herunder hele tre 
turnéer i USA samt en supporttour i 
Storbritannien. 
I 2012 udgav bandet ”Rhine Gold”, 
som modtog stor anerkendelse fra kri-

tikere i hele verden, for at have taget 
et musikalsk kvantespring. Albummet 
fik top karakterer af de førende engel-
ske og amerikanske musikmedier.
Efter udgivelsen tog gruppen igen på 
turné i Europa og USA.
Samtidig blev sangen ”Hollow Talk” 
fra deres debutalbum brugt som ti-
telmelodi til TVserien ”Broen”. Med 
dette fulgte en ny fanskare fra hele 
verden, da TVserien blev vist i 150 
lande.
Efter en lang pause returnerede grup-
pen i 2014 som opvarmning for De-
peche Mode til otte europæiske shows 
efterfulgt enkelte danske festivalkon-
certer, hvor gruppen udelukkende 
spillede nyt materiale.
https://www.facebook.com/choiro-
fyoungbelievers
Billetter: ssf-billetten.de, +49 461 
14408 125, SSFs sekretariater, Akti-
vitetshuset, sh:z Ticketcenter og ved 
indgangen.
www.flensburger-hofkultur.de.

Koncert med dansk
verdensband i Flensborg

Choir of Young Believers - 6. august i Flensborg.

[KONTAKT] Det er allerede blevet en 
tradition, at Aktiv-Caféen inviterer de 
handicappede fra Lebenshilfe Sylt til 
sommerfest ved og i Kejtumhallen.
I år måtte man på grund af regvejr flyt-
te aktiviteterne ind i hallen.
10 handicappede plus to pædagoger 
mødte op for sammen med 12 »akti-
vister« at tilbringe en aktiv og hyggelig 
eftermiddag sammen.
I hallen var der bygget mange af de 
populære spil op: badminton, stige-
golf, cornhole, petanque og tæppecur-
ling, og selvfølgelig var lå der også 
æselspil på bordene.
Også et kaffebord med hjemmebag og 
forfriskelser bidrog til det gode humør 
og glade ansigter.
Gæsterne blev sendt hjem med tre 
blomster buketter og en invitation til 
sommerfesten i 2017.
Der er gribende at opleve den smit-
tende livsglæde, som vennerne fra 
Lebenshilfe Sylt kommer med til som-
merfesten.

P.P.

Glade
mennesker
mødtes

Spil i hallen. (Fotos: privat)

Og spil ved bordene.

[KONTAKT] Den 11. juli drog vi fra 
SSF Isted-Jydbæk på vores årlige som-
merudflugt. Denne gang var vejen lidt 
længere, for vi tog en tur til »prærien« 
for at møde cowboys og indianere. Vi 
ville se dem i fuld aktion.
Vi tog til Bad Segeberg til Karl 
May-spillene. Vi tog afsted i god tid 
med 15 personer inkl. fire børn. Vi 
ankom i god tid, så vi kunne sidde 
sammen og spise lidt.
Efter at have spist så vi på alle de til-
bud, der var.
Nogle vandrede op på kalkbjerget, an-
dre så hellere på de forskellige tilbud: 
bøger, souvenirs, pistoler og cowboy-
hatte.
Da vi omsider måtte komme ind på 
friluftsteatret, var der ret så trangt, og 
vi havde en lang vej ned, da vi havde 
pladser i 2. række. Vi var begejstrede, 
idet vi jo kun sad tre meter væk fra 
scenen og kunne se alt.
Alle var totalt optaget af stykket. Skue-
spillerne kæmpede, lo, løb, dansede 
og de susede forbi på deres heste. 
Action pur.
Til sidst måtte alle, der ville, komme 
helt tæt på scenen for at hilse på skue-
spillerne, hvilket især børnene var vildt 
begejstrede over
Vi var utrolig heldige med vejret. Vi 
havde ventet regn og var læsset med 
regntøj, men solen skinnede, og det 
blev en utrolig dejlig dag. Nogle blev 
endda solbrændte. Efter forestillingen 
kørte vi hjem men gjorde holdt for at 
nyde vor medbragte mad på en raste-
plads. 
Det var en overordentlig hyggeligt dag, 
og vi siger tak for samvær.

Nadine

Mødte
cowboys
og
indianere

Klar til afgang. (Fotos: privat)

Frokost undervejs.

Klar til mødet med Karl May.
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Slut med kvindelige lettiske præster?
Et skridt i den forkerte retning ..?

DET HAR VAKT en vis opsigt i de in-
ternationale kirkelige kredse, at den 
evangelisk-lutherske kirke i Letland 
på en synode i juni, besluttede at man 
ikke mere ville ordinere kvinder til 
det præstelige embede. Dermed er 
der sat en formel stopper for 41 års 
praksis, men i praksis stoppede or-
dinationen af kvinder allerede i 1993, 
da den nuværende ærkebiskop og 
overhoved for den lettiske kirke, Janis 
Vanags, tiltrådte sit embede.

Beslutningen om at det nu kun 
er mænd, der har adgang til præ-
steembedet i den lettiske kirke har 
vakt harme i lutherske kredse;  det 
internationale lutherske Verdensfor-
bund har fordømt beslutningen og 
internationale netværk af kvindelige 
teologer har foranstaltet en under-
skriftsindsamling, men eftersom 77 
% af synodens deltagere stemte for 
afskaffelsen af kvindelige præster, er 
der ikke udsigt til at beslutningen bli-
ver omgjort lige med det samme.

Men hvorfor vil den lettiske kirke 
efter 41 år afskaffe ordinationen af de 
kvindelige præster? Svaret må findes 
i historien og her er undertegnede en 
artikel af Viggo Mortensen, prof. eme-
ritus en stor tak skyldig for en artikel 
i Kristeligt Dagblad d. 14. juni 2016. 
Den lutherske kristendom er stærkt 
påvirket fra tysk side, hvilket betyder, 
at den er under kraftig indflydelse af 
pietismen. Efter Anden Verdenskrig 
blev Letland besat af russerne og 
kirken blev særdeles trængt. Præster 
blev forfulgt, dræbt eller deporteret 
og kirkelig ejendom blev beslaglagt. I 
kirken var kun gudstjenester tilladte, 
mens alt socialt og diakonalt arbejde 
blev forbudt og mange letter emigre-
rede og grundlagde en lettisk kirke i 
udlandet. Det var også under Sovjet-
styret, at loven om kvindelige præster 
blev vedtaget. Da Sovjetunionen brød 
sammen satte kirken sig i spidsen for 
den åndelige genopbygning af lan-
det. Naturligt nok indebar denne for-
nyelsesproces en stor afstandtagen til 
det tidligere regimente, herunder de 
lovet, der var vedtaget.

I 1992 skulle der vælges en ny ær-
kebiskop og eftersom udvalget ikke 

var ret stort og vedkommende helst 
skulle have en uplettet fortid i for-
hold til Sovjetstyret, faldt valget på 
den dengang 35-årige Janis Vanags, 
der var uddannet kemiker og havde 
arbejdet som underviser, men var ud-
dannet præst fra Luther Akademiet. 
Vanags har i øvrigt aldrig lagt skjul 
på, at han ikke ordinerer kvinder, 
men i den lettiske kirke i udlandet er 
der ordineret kvinder og biskoppen 
for den lettiske kvinde i udlandet er 
en kvinde. Trods det overvældende 
flertal på synoden for at afskaffe 
kvinders adgang til præsteembedet, 
kan beslutningen medføre splittelse i 
den lettiske kirke. Således er der letti-
ske menigheder, der har meldt sig ud 
af den hjemlige kirke og i stedet ind i 
den lettiske kirke i udlandet.

Mens det i de nordiske evangeli-
ske kirker overhovedet ikke er noget 
særsyn med kvindelige præster – ja, 
i Danmark er de kvindelige præster 
efterhånden ved at være i overtal, 
skal vi ikke ret langt øst- eller sydpå, 
før præsteembedet stadig kun er for 
mænd! Dette har sin rod i blandt an-
det den katolske embedstanke om, 
at det kun var mænd, der var Jesu 
disciple og så Paulus, der i sit første 

brev til korintherne skriver, at kvin-
der skal tie i forsamlinger.

Tilsyneladende har de korinthiske 
damer ikke kunne holde mund under 
gudstjenesten, men har kommenteret 
løbende på prædikenen. I hvert fald 
formaner Paulus damerne, at de skal 
tie stille i forsamlingen og først der-
hjemme kan de spørge manden, hvad 
præsten egentlig mente i sin prædi-
ken, men mens det herhjemme bliver 
anset for stokkonservativt, at være 
imod kvindelige præster med det ar-
gument i hånden, så er det altså ude 
i verden stadig ganske almengyldigt. 

Ved at udelukke kvinderne fra 
præsteembedet, kaster den letti-
ske kirke og andre modstandere af 
kvindelige præster vrag dog på den 
lutherske kaldstanke -at enhver, der 
er kaldet til præst i menigheden skal 
være dens præst. At Luther mente, at 
kvinders hjerne ikke var så store som 
mandens, ser vi lige bort fra. Luther 
var (ligesom Paulus, vil mange mene) 
ikke nogen guddommelig autoritet 
og, ligesom Paulus, var han tillige et 
barn af sin tid. 

I Danmark blev det i øvrigt 
kalds tanken, der var udslagsgiven-
de for, at vi fik kvindelige præster i 

Boganmeldelse

1948. Allerede i 1919, da Folketinget 
diskuterede Lov om Kvinders Ad-
gang til Tjenstlige Hverv slog kirken 
og militæret sig i tøjret og man ar-
gumenterede fra kirkens side med, 
at man ikke ville skrive under på en 
lov, der var ført frem af kvindepoli-
tiske årsager – man ville vente med 
at tage stilling, til der var en konkret 
anledning. Den anledning kom i 
1946, da en menighed på Lolland-
Falster meldte ud, af de gerne ville 
kalde Johanne Andersen som deres 
præst. Dermed kom der gang i dis-
kussionen igen og pudsigt nok var 
modstanden mod kvindelige præ-
ster størst blandt præstestanden, 
mens befolkningen overvejende var 
for. Det endte da også med, at man 
ændrede i lovteksten om Adgang til 
Embede i Folkekirken, så ”mænd” 
blev erstattet med ”personer” og 
kvinders adgang til alter og prædi-
kestol var nu en realitet. Danmark 
var dermed det første land i verden, 
der fik kvindelige præster og her 
næsten 70 år senere ses det, at hvis 
vi afskaffede kvinders adgang til 
embedet, ville det betyde en udbredt 
præstemangel. 

Henriette Gosvig Knudsen

FORLAGET EKSISTENSEN HAR 
igangsat en lille serie om reformatio-
nen og dens virkningshistorie op til i 
dag. Kirkesiden vil løbende præsen-

tere læserne for de enkelte bidrag. 
”Hvorfor er vi så glade for staten?” 
beskriver hvordan de ti bud og Lu-
thers tanker ligger til grund for det 
statstyrede samfund i Danmark. At 
der  ikke har været borgerkrig I Dan-
mark siden Grevens Fejde, tillægger 
forfatteren Ditlev Tamm Luthers 
tanker om, at borgerne skal finde sig 
i et strengt styre og adlyde, også selv 
om det var pinefuldt. 

Luther brød sig ikke om jurister 
og kaldte dem ofte for æsler og dårli-
ge kristne. Den danske reformations-
konge Christian III havde de samme 
tanker og valgte derfor at lytte mere 
til teologerne. På den måde kom stat 
og kirke til at gå hånd i hånd, så vi 
i dag har en kirkeminister, et folke-
ting, der lovgiver om og diskuterer 
kirken og endda fortæller kirken, 
hvad den skal mene om ægteskab. 
At man i dag i Danmark kan blive 

skilt med en meddelelse fra hjemme-
pc-en går ligeledes tilbage til Luther. 
Skønt ægteskabet for ham var et af 
samfundets grundpiller, åbnede han 
døren for skilsmisser. Luther havde 
nok ikke regnet med, at det ville bli-
ve lige så let som at bestille en cykel 
over internettet.

Først med straffeloven af 1930 
blev dødsstraf afskaffet i fredstid 
i Danmark. Men indtil da gjaldt 
reglerne,fra 1537, om at der skulle 
bødes – liv for liv - , som det hed i 
moseloven. Dødsstraf gjaldt også 
ægteskabsbrud, som Gud havde un-
derstreget særligt i de ti bud. Så da 
en kone blev grebet med sin elsker, 
lød dommen, at manden skulle hals-
hugges, og den utro hustru puttes i 
en sæk og druknes!

På samme måde blev reglerne 
og straffene skærpet for at lyve og 
stjæle.

Den røde tråd fra reformationen til i dag

DE SENERE ÅR er verden er blevet 
et farligere sted at være. Desværre 
er der ikke rigtig noget alterna-
tiv, så vi er nødt til at få ting til at 
fungere her, og helst med frede-
lige midler. Det er bare ikke altid 
normen, og nogle af dem der især 
har benyttet ufredelige midler, er 
’Islamisk Stat’; en organisation der 
kæmper for etablering af et isla-
misk kalifat styret af sharia-lov. IS 
har med succes udført adskillige 
angreb enten for at erobre mere 
land eller for at opnå økonomisk 
eller politisk fordel, og i øjeblikket 
har IS erobret dele af Syrien og Irak 
og her udråbt et kalifat. En række 
lande forsøger at bekæmpe IS med 
henvisning til at størstedelen af 
deres aktiviteter kun kan betegnes 
som terror, men det mest synlige 
resultat af kampen er mere terror, 
og som en konsekvens heraf, flere 
angreb på (og fra) IS.

Men hvad nu hvis man gav IS 
det de gerne ville have; nemlig  et 
kalifat? Det skulle ikke være så 
svært. Anslået har IS ca. 50.000 kri-
gere, og skal staten have en befolk-
ningstæthed som den man kender 
fra Syrien, kræves blot et område 
på 500 km2. Til sammenligning er 
befolkningstætheden i Tyskland 
2,4 gange højere. Der er en række 
øer i Aden-bugten, Det Røde Hav 
og Den Arabiske Golf hvor en stat 
ville kunne etableres, og her ville 
kaliffen gennem sharia kunne re-
gere med minimal risiko for ind-
blanding udefra, bombning, græn-
sestrid osv. Samtidig ville det ikke 
længere være nødvendigt at gribe 
til terror for at nå målet om en 
muslimsk stat, og i staten ville man 
kunne leve af jordbrug, fiskeri, 
handel, råvareforarbejdning eller 
dyrehold. Endelig ville staten være 
et reelt alternativ for muslimer der 
ikke befinder sig godt under andre 
styreformer

Der er oven i købet fortilfælde. 
Det moderne Israel er blevet til på 
samme måde, og i Europa er nye 
stater også opstået hvor politik, re-
ligion og kultur har ført til gamle 
staters fald. Så hvorfor skulle man 
ikke kunne overveje denne løsning 
i dette tilfælde? For en ordens skyld 
skal jeg understrege at jeg på ingen 
måde sympatiserer med IS’ meto-
der eller handlinger og mener at 
enhver statsdannelse bør ske efter 
folkeretlige principper, men det 
man har prøvet indtil nu, har ikke 
virket. Mange vil også argumente-
re for at man ikke bør efterkomme 
krav fra terrorister, men omvendt 
kan man hævde at antallet af spa-
rede menneskeliv til enhver tid vil 
retfærdiggøre oprettelsen af en is-
lamisk stat. Samtidig ville en deci-
deret anerkendt stat kunne indgå i 
den samlede verdensorden med alt 
hvad det indebærer; fx samhandel, 
diplomati, undenrigspolitik osv., 
og man ville kunne erfare hvordan 
sharia som styreform ville fungere. 

Var det en tanke værd ..?
Ruben Fønsbo

Hvorfor får 
Islamisk Stat 
ikke en 
islamisk stat?

Alligevel og måske netop på 
grund af reformationens indflydel-
se er danskerne så glade for staten. 
Danskerne stoler på staten, betaler 
deres skat – idet store og hele – med 
glæde og nyder statens omsorg for 
borgerne. 

”Hvorfor er vi så glade for sta-
ten?” er ikke blind for, at de moderne 
frihedsidealer, der ligger til grund 
for den moderne stat, ligger langt 
fra Luthers tanker. Alligevel trækker 
Ditlev Tamm en fin rød tråd op igen-
nem tidens juridiske udvikling og 
underbygger sine tanker på en enkel 
og tilgængelig måde. 

Jacob Ørsted
 

”Hvorfor er vi så glade for staten?”
Af Ditlev Tamm
Eksistensen, 2016, Hæfte, 68 sider
Pris 50 kr.

Gudstjeneste i den evangeliske domkirke i Letlands hovedstad, Riga. Står det til kirkens ledelse, vil messen her og i landets 
andre kirker i fremtiden kun blive fejret af mandlige præster



[KONTAKT] Et bredt sammensat hold 
med navnet Danish Dynamite var 
blandt deltagerne i dragebådsregatta-
en i Frederiksstad.
Holdet, der havde Dannebrog på 
trøjerne, var sammensat af lærere 
og ledere fra Hans Helgesen-Skolen, 
elever, forældre, bedsteforældre, 
SSF-medlemmer og venner af mindre-
tallet. 
Holdkaptajn Jan Kratochvil stod, sam-
men med konen Marion for organisa-
tion og træning. Marion blandt andet 
også som proviantmester. 
Generalprøven forløb lovende, men 
ved selve løbet mistede holdet noget 
af den homogenitet i rytmen, som er 
afgørende, når man sejler dragebåd.
Men selvom holdet ikke vandt, havde 
både holdet selv og dets fans det sjovt. 
- Dragebådsfesten er en god anledning 
til at vise flaget, siger Marion Krato-
chvil.
Det er Frederiksstad Roklub, som 

hvert år byder til dragebåds-kapsej-
lads. Foreninger, brandvæsnet, firmaer 
kan tilmelde hold. 
De dyster på en 500 meter-bane, der 
til lejligheden indrettes på byens stør-

ste kanal, Westersielzug. 
På bredderne er der såvel underhold-
ning, mad og drikke som aktiviteter til 
børnene. 

Sina Clorius

FREDERIKSSTAD

SSF HUSUM/ EJDERSTED I.

SSF HUSUM/ EJDERSTED II.

SSF HUSUM AMT
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[KONTAKT] Omkring 30 seniorer fra 
SSF Ejdersted og Husum amter tog for 
en uges tid siden på udflugt til Chr. 
Lassens Mindemuseum i Jardelund. 
Inden museumsbesøget gjorde man 
holdt ved Valsbølhus, hvor madpak-
kerne fra slagteren i Hatsted blev for-
tæret. Her blev også tid til et kort kig 

på husets flotte kirkesal, hvor stedets 
præst Finn Rønnow fortalte kort om 
den. 
På museet havde Fælleslandboforenin-
gen sørget for hele to kyndige guider, 
der ledte deltagerne rundt i stald og 
stuehus og fortalte om gårdens tidli-
gere ejer, der var aktiv i det danske 

mindretal. 
Kaffen på hjemvejen blev indtaget 
på Ladelund Ungdomsskole, hvor en 
veloplagt forstander Hans Jochimsen 
fortalte om skolens virke.

ph

Seniorer på museum
Pastor Finn Rønnow fortalte om kirke-
salen på Valsbølhus. 

På Chr. Lassens Mindemuseum i Jardelund var der dækket op til synnejysk kaff' 
mæ kach.

Valsbølhus lagde lokaler til, så madpakkerne kunne fortæres inden døre. (Fotos: 
Elke Davids)

Danish Dynamite sakkede bagud, da holdet ikke holdt rytmen. (Fotos: Sina Clorius)

Danish Dynamite sakkede bagud, da holdet ikke holdt rytmen. (Fotos: Sina Clori-
us)

Kæmpede med pagajer og Dannebrog

[KONTAKT] SSF Husum Amt vil ind 
til videre ikke tilbyde medlemmerne 
weekendture men i stedet satse på 
flere endagsudflugter.
Weekendturene havde dels et ret 
behersket deltagerantal, dels en tem-
melig høj gennemsnitsalder blandt 
deltagerne, hvorimod endagsudflugter 
har vist sig også at kunne tiltrække 
forældre og børn. Og de, der plejer 
at tage med på weekendturene, vil 
næppe føle sig snydt. Mange af dem 
tager nemlig også med på endagsud-
flugterne. 
En planlagt tur til Djursland denne 
sommer blev aflyst, fordi den kun hav-
de en halv snes tilmeldte.

Lørdagens tur til Givskud Zoo derimod 
samlede næsten 100 deltagere. Den 
var ganske vist arrangeret sammen 
med Ejdersted Amt, hvorfra vel en 
tredjedel af dem kom, men det giver 
alligevel et praj om, hvad der kan sæl-
ges til forældrene - og deres børn.
Og det lader sig gøre, selv om Husum 
Amt principielt helst lader turene gå til 
Danmark, så deltagerne kan få noget 
dansk at høre - og måske endog blive 
nødt til at tale det. 
Der er et pænt udbud af grænsenære, 
spændende udflugtsmål, så det vil vare 
et par år, inden det bliver nødvendigt 
at starte forfra i kataloget. 

ph

Skipper weekendture

[KONTAKT] I dag, torsdag fra klokken 
15 til 19 holder SSF Husum og omegn, 
Husum Danske Skole, Husum Danske 
Børnehave og Børne- og Ungdomshu-
set i Husum fælles sommerfest.
Der bliver forskellige aktiviteter som 
hoppeborg, vandbane (husk skiftetøj), 
dåsekast, bowling, rundbold (voksne 

mod børn), airtrack, sminkeværksted, 
flødebollemaskine, borgmestervippe, 
radarmåler og meget mere.
Alle forældre bedes medbringe en sa-
lat eller brød til det fælles buffet.
Der kan købes grillpølser. Arrangører-
ne serverer juice og vand.

Fælles sommerfest

[KONTAKT] Med næsten 100 delta-
gere i to busser drog SSF Husum og 
Ejdersted amter i lørdags til Givskud 
Zoo, hvor man kan noget, Hagenbeck 
i Hamborg ikke kan: I Givskud får man 
fortalt om dyrene på dansk. 
Rejsen derhen varede lidt længere end 
planlagt, for der var nogle underlige 
dyr at se allerede ved grænsen. De 
såkaldte bilkøer, som lugter og larmer 
langt værre end malkekøer. Som kvit-
tering for tålmodigheden blev begge 
busser beæret med besøg af en flink 
betjent, der sikrede sig, at alle havde 
deres ID i orden. Eller i hvert fald at de 
havde noget.
I Givskud var programmet dels en 
guidet gåtur, hvor kyndige formidlere 
fortalte om ulve og oddere - og serve-
rede små snacks for dem. Daggamle 
kyllinger til ulvene, der var lidt var-
somme med at komme frem og fisk til 
odderne, der skreg og sloges som en 
flok hysteriske kvindfolk, der lige har 
opdaget at strikkeklubben er gået fallit.
Siden fulgte en safaritur på savannen i 
bus. Her var løver, antiloper, bøfler, gi-
raffer, bisoner og andre eksotiske dyr. 

Og guiderne fortalte om dyrenes leve-
vis i naturen, så alle kunne forstå det. 
Der blev knipset ivrigt under hele be-
søget. Hvis smartphones havde været 
farlige, var de fleste dyr nok omkom-
met.

ph

100 til Givskud
Frokosten havde man med fra slagteren i Hatsted.

Det lykkedes da også at lokke en af de 
grå (ulve) frem på scenen.

På vej til ulvfodring. Det er daggamle kyllinger, guiden Lasse har i posen. (Fotos: 
Peter Hansen)

AFLYST
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