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UGENs OVERSKRIFTER

FRA KØBENHAVN TIL SØNDERBORG

Venner
[KONTAKT] Der er fine venskabelige relationer mellem Sild og Horsens.

Læs mere på KONTAKT side 2

Uden DR1
[KONTAKT] DR1 er efter en teknisk omstilling røget
ud af kabelnettet. Kommer igen, men det tager tid.

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

Sommerudstilling
[KONTAKT] I morgen åbner Mikkelberg sin sommerudstilling - med en dansk og en tysk kunstner.

Læs mere på KONTAKT side 3

SSW stiller op

Den kgl. livgardes musikkorps gæster Flensborg 7. juli.

Kgl. Livgarde i Flensborg
[KONTAKT] Torsdag den 7. juli gæstes
Flensborg af den kongelige livgardes
musikkorps fra København. Med
Flensborghus som udgangspunkt
drager garden kl. 10.30 gennem den

indre by i Flensborg til rådhusets
p-plads, hvor der forskellige steder
gives offentlige koncerter. Garden ledsages af ryttere fra ringriderforeningen
i Sønderborg. Med arrangementet

gøres opmærksom på ringriderfesten
i Sønderborg dagen efter og weekenden ud.

NORDISK RÅDs PRÆSIDIUM

[KONTAKT] Rundt omkring går SSW igang med at
opstille kandidater til landdagsvalget 2017.

Læs mere på KONTAKT side 5
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Den ægte Norden
gæstede »Den
echten Norden«

[KONTAKT] Set med forbundstyske øjne passer Slesvig-Holstens
relativt nye motto »Der echte
Norden« (Den ægte Norden).
Men skulle delstaten i november få tildelt observatørstatus i
Nordisk Råd, hvilket efter alle
solemærker vil ske, nu hvor Nordisk Råds præsidium har gæstet
landdag og landsregering i Kiel og
for nogle dage siden modtog en
formel og enstemmig ansøgning
fra landdagen, må den derefter
nordisk indbudne tyske delstat
egentlig se sig om efter et mere
rammende motto, for så vil »den
ægte Norden« altså befinde sig
længere nordpå endnu.
Selv om sådanne spøgefuldheder
var at høre i Kiel og Flensborg
den 20./21. juni under præsidiets
besøg, bør de ikke tages for mere,
end de er: skæmt.
Men nu alvorligt talt: At Nordisk
Råds præsidium har henlagt sit
sommermøde til det officielle
Slesvig-Holsten, i samlet flok
deltager i indvielsen af Nordisk
Informationskontors nye lokaler i

Flensborg og i samme ombæring
har taget imod en indbydelse fra
det danske mindretal er intet mindre end en historisk begivenhed.
Præsidiemedlemmerne får udvidet deres mindretalspolitiske horisont, mindretallet får mulighed for
at præsentere sig på en bred nordisk platform, og den forestående
tildeling af observatørstatus´en
til delstaten Slesvig-Holsten er en
grænseoverskridende cadeau i
mere end én forstand. Den udvikling har SSW-arbejdet i landdag
og landsregering i Kiel og SSF-arbejdet i København pæn andel i.
Det er vor overbevisning, at det
kommende, udvidede nordiske
samarbejde også vil gavne i et
mindretalspolitisk perspektiv - ikke så meget i Norden, hvor mindretal trives, men mere i Europa,
hvor mange mindretalspolitiske
problemstillinger venter på at blive løst.
Nordisk Råds præsidium skal have
tak!
SYDSLESVIGSK FORENING

Før festmiddagen på Flensborghus tirsdag aften.

Ser gerne delstaten som observatør
[KONTAKT] Nordisk Råds Præsidium
gæstede som led i sit sommermøde
Slesvig-Holsten den 21./22. juni.
I Kiel mødte de repræsentanter for
landdag og landsregering, og alle parter understregede betydningen af at få
delstaten med i Nordisk Råds arbejde
som observatør. Ifølge Nordisk Råds
præsident Henrik Dam Kristensen
kan delstaten regne med en afgørelse
endnu i år.
Det har længe stået på delstatens ønskeliste at ville integreres mere i det
fællesnordiske samarbejde, men først
efter at SSW er kommet med i regeringen i Kiel, er der blevet sat mere
lidenskab bag ønsket - og sendt en ansøgning fra en enstemmig landdag.

For Slesvig-Holsten betyder den kommende status udi det nordiske en flot
anerkendelse af delstatens nordvendte
politik og mindretalspolitiske tiltag.
For Nordisk Råd bliver tildelingen af
observatørstatusen udtryk for ønsket
om et tættere samarbejde mellem
Nordisk Råd og Slesvig-Holsten.
De tre baltiske lande har allerede observatørstatus hos Nordisk Råd.
SYDSLESVIG
Nordisk Råds Præsidium havde også
havforsknings-instituttet Geomar i Kiel
og Gottorp slot og A.P. Møller Skolen
i Slesvig på programmet. I Flensborg
blev delegationen budt på festmiddag
hos SSF på Flensborghus og deltog

i åbningen af Nordisk Informationskontor Sønderjylland/ Sydslesvigs nye
lokaler på Dansk Centralbibliotek.
Selve indvielsen blev foretaget af Nordisk Råds præsident Henrik Dam Kristensen, der havde en delegation på
38 personer med til fjordbyen: præsidiemedlemmer, partigruppemedlemmer og medarbejdere.
NORDISK RÅD
er det parlamentariske organ for det
officielle nordiske samarbejde. Nordisk Råd blev dannet i 1952. Rådet
har 87 valgte medlemmer fra Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige,
Færøerne, Grønland og Åland.

SANKTHANS

Ung båltaler i Bredsted
[KONTAKT] Når de danske i Bredsted
i aften, 23. juni klokken 18 samles for
at fejre midsommer ved FDF-hytten,
bliver det med den vistnok yngste båltaler hidtil.
Taleren hedder Madeline Mahmens
og er fra Drage. Der holdt hun - sammen med Anna Petersen - tale ved
årsmødet, og det gjorde de så godt, at
bredstedianerne også gerne vil høre
dem. Denne gang bliver det dog uden

Anna Petersens hjælp, da hun er ude
at rejse.
Efter talen bliver heksene brændt af,
og der kan købes grillmad.
Arrangementet holdes ved FDF-hytten
i Sønderenden/ Süderende lige uden
for Bredsted. Kør ad Gerichtsstraße.
Lige efter bygrænsen ligger hytten til
venstre.
ph

Madeline Mahmens taler i Bredsted sankthansaften. (Foto: Peter Hansen)
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DANSK KIRKE I SYDSLESVIG

SILD/ HORSENS

Gudstjenester
[KONTAKT] 5.s e trin., søndag den
26. juni (Matt. 16, 13-26) er der dansk
gudstjeneste følgende steder:
Aventoft Kirke, 10, Bach Nielsen
Egernførde, 10, Mønsted
FL Ansgar, 10, Kühl
FL Helligåndskirken, 10, Jacobsen
FL Sct. Hans, se FL Sct. Jørgen
FL Sct. Jørgen, 10, Egeris
FL Sporskifte, 10, Hougesen
Frederiksstad, 10, Vogel
Hanved, se Harreslev
Harreslev, 11.30, Egeris
Husum, 15, Vogel
Kappel/ Kaj Munk-Skolen, 16,
Korsgaard

Værter og gæster. (Foto: privat)
Lyksborg, 10, Fønsbo
SL Ansgar, 17
Store Vi kirke, 10, Rønnow
Sørup sognekirke, 12.30, Steen
Tarp, 14, Jacobsen
Treja, 10
Tønning, 14.30, Jørgensen
Vesterland, 10.30, Hansen
MANDAG DEN 27. JUNI
Rendsborg, 17.30, Brask
ONSDAG DEN 29. JUNI
Hatsted, 19.30, Vogel

SPORSKIFTE

Sankthans uden heks
[KONTAKT] SSF-distriktet og menigheden i Sporskifte indbyder til en »gnistrende festlig« sankthansaften i aften,
torsdag den 23. juni kl. 18.30 - uden
heks men med båltale, grillmad og
akustikbandet »Die sass da«.
Voksne betaler 5, børn 1 euro.

KONFIRMANDER INDSKRIVES:
Søndag den 26. juni kl. 10 i Det Danske Hus i Sporskifte/ Weiche. “Stambog” eller fødsels- og dåbsattest medbringes. Mindst en af forældrene skal
være medlem af den danske kirke.

HATSTED

Aftengudstjeneste
[KONTAKT] Pastor Ulrich Vogel indbyder menigheden og SSF-distriktet samt
alle andre eventuelt interesserede til
aftengudstjeneste i Hatsted Forsamlingshus onsdag den 29. juni kl. 19:30
med efterfølgende aftenkaffe.
Næste aftengudstjeneste i Hatsted
Forsamlingshus finder først sted igen

onsdag den 12. oktober kl. 19:30.

Udflugt med vennebesøg
[KONTAKT] Lørdag den 4. juni drog
12 aktivister fra SSF Silds Aktiv Café
igen på udflugt nordpå, til Horsens.
Bygholmparken var deltagernes første
stop. Alle havde sørget for noget spiseligt og nød den dejlige park på egen
hånd. Siden indtog de deres værelser
på et 4-stjernet designhotel med dejlige værelser og en storslået lobby med
bar. Efter kaffen, som man nød på
hotellets dejlige terrasse, var der tid til
spil eller andet.
Om aftenen mødtes sydslesvigerne
med fem repræsentanter for Horsens
Grænseforening til spisning. Ved et
langt bord kunne man nyde en dejlig

tre retters menu, som dog til dels blev
ødelagt af en dårlig service.
Efter spisningen satte deltagerne borde
sammen på terassen, og nød en lun
aften med forskellige spil.
Søndagens program var tilrettelagt af
Jens Nørgaard fra Horsens Grænseforening.
I Horsens Statsfængsel brugte de en times tid til at se og høre om fængslets i
gamle dage, en spændende oplevelse.
Efter en forfriskning i fængslets cafeteria gik turen til den genfundne bro i
Brædstrup, en turistattraktion i højlandets dejlige natur.
Turen blev afsluttet med nogle hånd-

AFLYSNING
Sundhedstjenesten meddeler, at man
desværre er nødt til at aflyse gerontoforedraget i Hatsted om demens den
27. juni p.g.a. sygdom.

Grill med
seniorer

SLESVIG

Åbne petanque-baner
[KONTAKT] Petanque-afdelingen i
Slesvig IF indbyder til åbent hus med
prøvespilning på petanquebanerne
ved hytten på SIF-pladsen i Slesvig

madder, kager og en kop kaffe hjemme på Jens og Lilian Nørgaards dejlige
terrasse.
Det var deltagernes håb, at man med
sådanne besøg bidrager til, at venskabsforbindelsen hen over grænsen
intensiveres.
Tak for atter en dejlig tur, ikke mindst
til Jens og Lilian Nørgaard og Horsens
Grænseforening for varm gæstfrihed
og hjælp.
Næste gang mødes de to foreninger
på Sild.
P.P.

søndag den 3. juli kl. 10.
Vil man vide mere, bedes man kontakte inge-moritz@versanet.de

TARUP

[KONTAKT] Det var en lidt anderledes
seniorklub-eftermiddag for Silds ældre
den 8. juni: SSF Silds Aktiv Café havde
inviteret klubben til grillmad og spil,
og 28 mødte op for at nyde de hjemmelavede salater, som aktivisterne
serverede. Der var flæsk, grillpølse og
kalkunsteaks på grillen, og seniorerne
tog godt imod lækkerierne. Et glas
vin eller en øl gjorde det ikke mindre
godt. Efter maden prøvede enkelte lidt
stigegolf, cornhole og tæppecurling.
En vellykket eftermiddag, der måske
bliver en tradition.
P.P.

Udflugt udsolgt

Hygge med snak og grillmad i Kejtum. (Foto: privat)

[KONTAKT] Tarup SSFs udflugt til Sild
var udsolgt efter fire dage - udelukkende med Tarup-folk. Der er en lang
venteliste.

Knesset-delegation i grænselandet

Distriktets bestyrelse beder medlemmerne om ikke at droppe flere opringninger.

UGEN
DER KOMMER

GÆSTEDE OGSÅ SSF

[KONTAKT] European Center for Minority Issues/ ECMI i Flensborg havde
tilrettelagt et besøg af en delegation fra
det israelske parlament Knesset sidst.
Gruppen bestod af fem højtstående
politikere og regeringsmedarbejdere
med minister David Azoulay i spid-

sen. Først var de i Berlin, siden i det
dansk-tyske grænseland.
ECMI-bestyrelsesformand dr. Jørgen
Kühl og ECMI-direktør Tove Malloy fortalte om ECMIs arbejde og
regionens historie samt europæiske
mekanismer i konflikthåndtering og

24.
SSF- og SSW-distrikt Medelby og omegn og VUF: Skt. Hans-fest ved skolen kl. 19
SSF-distrikt Velt/Follervig: Sommerbål hos Renate, Dorfstr. 2, Velt
25.
Mikkelberg: Fernisering på udstillingen ”Uventede veje” kl. 16. Udstillingen vises til 4.
september
Aktive Kvinder Sydslesvig: Husmoderdag på Sild, fra Slesvig kl. 6, fra Flensborg kl. 6.30
SSF Sydtønder amt: Sommerudflugt med Tønder Amts Grænseforening til Løjtland kl.
9-17
SSF Ejdersted amt: Familieudflugt til Danfoss Universe
SSF-distrikt Kiel Pris/Klaustorp: Kvindeklubben går stavgang kl. 14
SSF-distrikt Arnæs: Grillaften ved den fhv. danske skole kl. 18
27.
Dansk Sundhedstjeneste: Foredraget ”Et liv med demens” i Hatsted er AFLYST
Flensborg SSF-distrikt Nord: Margretheklub i menighedshuset kl. 14
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark: Hyggeaften på skolen kl. 19.30
SSF-distrikt St. Peter-Ording: Højtlæseaften på Klitskolen kl. 19.30-21
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset kl. 19
29.
SSW Flensborg by: Medlemsmøde med kandidatopstilling til landdagsvalget i 2017,
Flensborghus kl. 19
Flensborg SSF-distrikt Nord: Hygge med Renate i Spætteklubben kl. 14.30
Harreslev Kvindeforening: Udflugt til Oma Sannes fra skolen kl. 17
Lyksborg menighed: Udflugt til Løgumkloster fra ZOB kl. 14
De danske foreninger i Skovlund-Valsbøl: Bogbussen ved Skovlund Skole kl. 13-14.30
Skovlund ældreklub: Udflugt kl. 13
Nibøl Seniorklub: Kaffe, sang, hygge og spil i Foreningshuset kl. 15
SSW Rendsborg-Egernførde amt: Medlemsmøde med kandidatopstilling til landdagsvalget i 2017, Medborgerhuset, Egernførde kl. 19
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
30.
Ansgar Flensborg: Aftensang i kirken kl. 17 og sommergrill i haven
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15

juridiske og institutionelle rammer for
sameksistens mellem flertal og mindretal.
Udover ECMI besøgte delegationen
bl.a. overborgmester Simon Faber,
SSF ved generalsekretær Jens A. Christiansen og det tyske mindretal BDN
i Aabenraa. Og i Kiel den slesvig-holstenske mindretalskommitterede
Renate Schnack (SPD), en række landdagsmedlemmer og landdagspræsident Klaus Schlie (CDU).
Formålet med besøget var at give
medlemmerne af Knesset en systematisk analyse af flertals- og mindretalsforholdene i det dansk-tyske grænseland og skabe en dialog omkring
emnet med Knesset.
Besøget skete i forlængelse af rundbordsdiskussioner og workshops i Jerusalem i november 2015 i samarbejde
med Citizen’s Accord Forum og Hanns
Seidel-Stiftelsen, hvor Tove Malloy
holdt foredraget ”Managing Diversity
through non-territorial Autonomy: Assessing Advantages, Deficiencies, and
Risks”.

På Flensborghus orienteredes Knesset-delegationen af SSFs generalsekretær Jens A. Christiansen.
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UNG SSF-MEDARBEJDER UDSTILLER

FLENSBORG NORD

Sankthans ved vandet

SSF-medarbejder Anna Kaapke (t.v.), portrættør Marc Schachtebeck (t.h.) og bibliotekar Karl Fischer (bag serveringsvognen).

10 identiteter belyses
[KONTAKT] Mandag åbnedes en fotoog dokumentarudstilling med emnet
»Identitet« på 2. sal på Flensborg
Bibliotek. Bibliotekar Karl Fischer bød
velkommen.
Udstillingen er lavet af SSFs projektmedarbejder Anna Kaapke, der hen
imod slutningen af sit »frivillige sociale
år/ kultur (FSJ)« på Dansk Generalsekretariat afrunder opholdet med det
projekt, hun selv har valgt.
Hun har mødt 10 kendte og knap så
kendte mennesker »som dig og mig«

og på dansk og tysk beskrevet deres
egen historie om livet i det danske
mindretal – og det er blevet til foto-/
dokumentarudstillingen ”Identitet”.
Deltagerne i projektet er både unge og
ældre, idet hun gerne vil vise forskellige generationers syn på det danske
mindretal.
Anna selv kommer oprindeligt ikke fra
det danske mindretal, og det har derfor været spændende for hende at se,
hvordan tilhørsforholdet til det danske
mindretal påvirker menneskers liv og

deres identitet - eller omvendt?
Med hjælp fra Marc Schachtebeck fra
Aktivitetshuset lavede hun nogle professionelle portrætbilleder, der bliver
præsenteret på udstillingen sammen
med en kort tekst om de portrætterede. Hver enkelt portrætteret - foto og
udsagn på dansk og tysk - fås også som
postkort.
Udstillingen vises til og med torsdag
den 14. juli.

KABEL-TV-PROBLEMER MED DR1

Tålmodighed påkrævet
[KONTAKT] Der er problemer med
at kunne modtage DR1 på Vodafone/
Kabel Deutschlands kabelnet, og det
vil være tilfældet et stykke tid endnu.
På baggrund af ret så mange henvendelser fra SSFs medlemmer (og andre)
har SSF rettet henvendelse til Danmarks Radio og Vodafone for at høre
nærmere. De har svaret, at problemerne skyldes, at DR har omstillet det
signal, som Vodafone/ Kabel Deutschland tager ned fra satelit, til HD uden
at informere om det.
DRs signal distribueres af Canal Digital
Danmark, der også er involveret i problemstillingen.
Modtagelsen af DR1 via antenne,
satelit og internet er ikke berørt af omstillingen.
Vodafone/ Kabel Deutschland arbej-

der på hurtigst muligt at få DR1 tilbage
i sit kabelnet, dog i såkaldt (standard)
SD-kvalitet.
DR1-seere må indtil videre indstille sig
på, at det kan tage tid, før signalet er
tilbage igen. De må ty til TV2 imens.
VODAFONE
Svaret fra Vodafone/ Kabel Deutschland: »Gerne informieren wir Sie über
den aktuellen Sachstand: Vodafone/
Kabel Deutschland empfängt das digitale Signal von DR1 von einem Satelliten aus Dänemark. Dieses wird umgewandelt und dann in die Kabelnetze
von Vodafone in Schleswig-Holstein
eingespeist.
Dies ist aktuell nicht möglich, weil der
Programmveranstalter vermutlich veranlasst hat, dass der TV-Sender DR1

seit kurzem in hochauflösender Qualität (HD) über den Satelliten gesendet
wird.
Vodafone wurde über diese Änderung
nicht informiert. Aktuell befindet sich
Vodafone in Klärung, wie der Sender
DR1 weiterhin in die schleswig-holsteinischen Kabelnetze eingespeist
werden kann.
Aktuell wird von Vodafone geprüft, ob
das vom dänischen Satelliten gesendete HD-Signal des TV-Senders DR 1
in ein SD-Signal umgewandelt werden
kann. Ein solches SD-Signal könnte
von Vodafone in das schleswig-holsteinische Kabelnetz eingespeist werden.
Dazu steht unser Content- sowie unser
Technik-Bereich in Kontakt mit dem
Programmveranstalter Canal Digital
Danmark, um schnellstmöglich eine
technische Lösung herbeizuführen.
Vodafone hat großes Interesse daran,
dass die Zuschauer in Schleswig-Holstein den dänischen TV-Sender DR 1
wieder empfangen können.
Da es sich um komplexe technische
Fragestellungen handelt, ist noch nicht
absehbar, wann DR 1 wieder zu empfangen sein wird.
Wir bitten die Zuschauer bis dahin
noch um Geduld.«

[KONTAKT] En fælles familie- og
sankthansfest i skovkanten på stranden
med bål og kig på fjorden; det er hvad
de nordlige foreninger og institutioner
i Flensborg indbyder alle interesserede
til - også andetsteds fra - i aften, torsdag den 23. juni ved Flensborg Roklub
ved Østersøbadet/ Ostseebad.
Båltaler er journalist Daniel Dürkop,
konferencier Knud Ramm-Mikkelsen.
Kl. 17 starter festen for store og små
med spil, lege og andre aktiviteter:
marshmellows, svampestafet, kartoffelløb, air brush, læderarmbånd, vandpolo-opvisning og en lille tur på vandet.
Der serveres kaffe, kager, øl, sodavand, salater og pølser.

Kl. 19 bliver der fællesange med
Kirsten Futtrup og Rainer Porsch, kl.
19.30 spiller Hejmdal op, og kl. 20
tændes bålet og båltalen holdes.
KIRKENYT
Den traditionelle aftensang i Ansgar
kirke kl. 17 den sidste torsdag i hver
måned slutter her før sommerferien
den 30. juni med efterfølgende grill i
kirkens have.
Ved denne lejlighed vil det også kunne meddeles, hvem der bliver Ansgars
nye sognepræst.
Fra kl. 13.30 samme dag er der indskrivning til konfirmation 2017 (forventet 25.5. og evt. 28.5.2017).

Midtsommerjazz
[KONTAKT] Mid(t)sommerjazz finder
sted for niende gang i Østersøbadet/
Ostseebad i Flensborg søndag den 26.
juni.
Det enestående open air jazz-event
tager vejret som det kommer og har
oplevet alt fra storm og regnvejr til dejligt sommervejr. Alt afhængig af vejret
bliver teltet sat op enten direkte ved
stranden eller på det grønne område
bagved.
Jazzfestivalen begynder klokken 13 og

slutter kl.18.
Der bliver tre fremragende bands: Art
Ensemble Syd, 9 musikere fra Sønderborg (start kl. 13), Mr. Pink, de ”coole
ræve” fra Flensborg og Sommerplatte,
et af de bedste nytyske jazzbands, højlydt og lidt electro.
Se mere på facebook.com/Ostseebad-Midtsommer-Jazz
Sponsorer: 8001, SSF/SdU, Kulturbüro, Kühlhaus., AStA Flensburg.

MIKKELBERG

Vodafones kabel-tv-kunder kan ikke se
DR1 for tiden.

SANKTHANS I FREDERIKSSTAD

Sommerudstilling åbner
Tre fra Holmestrand Skolekorps, der kan andet end tjim-da-da-musik, f.eks. jazznumre. (Foto: Holmestrand Skolekorps)

Birte Überleer er en populær taler på
vestkysten. (Foto: Marc Reese)

[KONTAKT] Når de danske i Frederiksstad i aften, torsdag den 23. juni
klokken 18 samles til sankthansfest på
Hans Helgesen-Skolen, får de serveret
musik at Holmestrand Skolekorps fra
Norge.
Korpset kan i år fejre 75 års jubilæum,
og havde sidste år besøg af Frederiks-

Ud over musik og tale, byder aftenen
på grillmad, som man dog må betale
for.
Det er samtlige danske foreninger og
institutioner i Frederiksstad, der står
bag.
ph

Med norsk musikkorps

stadorkestret, som da fyldte ti år og var
på jubilæumsrejse til Norge.
Årets båltaler er Birte Überleer fra
Drage, som mange nok vil glæde sig
til at høre. Birte talte ved demonstrationen i Husum i 2010 mod skolenedskæringerne og ved årsmødet i Drage
i 2014.

[KONTAKT] Lørdag den 25. juni kl. 16
åbner Mikkelberg, Center for Nordisk
Kunst og Cricket i Hatsted sommerudstillingen “Uventede veje” med værker
af Joan Riis og Uwe Carstens.
Kunstnerne introducerer selv udstillingen. Stormtown Jazzcompany underholder, og der bydes på drikkevarer og
småkager.
Udstillingen kan ses frem til søndag
den 4. september i Mikkelbergs åbningstider tir-tor 10-13, fre-sø 13-17
og efter aftale på tlf. 04846 6604.
JOAN RIIS
har malet siden teenageårene, dog
afbrudt af arbejdsårene, hvor hun på

en højere læreanstalt i Aarhus har undervist i den verbale kommunikations
betydning mellem mennesker. Hun vil
gerne skabe smukke billeder som protest mod grusomhed, lidelse og sorg
og for at minde os om, at skønhed er
mere styrkende end noget andet.
www.joanriis.dk
UWE CARSTENS
født 41 i Flensborg, dansk skolegang,
siden Weserbergland og Hamborg.
Handelslære, brugs- og reklamegrafisk
studium, layouter i store reklamebureauer, selvstændig grafikdesigner og
illustrator, nu maler.
www.uwe-carstens.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

Træf valg før det er for sent

Min sidste vilje

DeR eR ManGe ting, der spiller ind,
når man selv eller ens pårørende skal
tage stilling til, hvad der skal ske, når
det gælder den sidste afsked. Begravelsesskikke har i de senere år været
under forandring, syd for grænsen
i højere grad end i Danmark. Det er
der flere grunde til, og det vil jeg gå
ind på i det følgende.
Både i Tyskland og i Danmark er
kremering langt det mest almindelige i dag, i Danmark endnu hyppigere end i Tyskland, hvor der er store
regionale forskelle. Der er forskellige
holdninger til brænding i by og på
land, i øst og i vest og blandt protestanter og katolikker. Den katolske
kirke havde indtil for et par årtier siden en afvisende holdning til denne
begravelsesform, men accepterer
den i dag.

Hvad man ikke kender nord for
grænsen, er bisættelser i kirke eller
kapel med urne, dvs. at ligbrændingen allerede har fundet sted før
selve højtideligheden. Det sker kun
i de tilfælde, hvor dødsfaldet er sket
i udlandet, så det er vanskeligt eller
meget dyrt at bringe en kiste hjem.
ellers stilles kisten ind i kirke eller
kapel under sørgehøjtideligheden
og bæres ud til grav eller rustvogn af
de pårørende. i Tyskland er skikken
med højtidelighed med urne derimod blevet meget almindelig i de senere år, det er tilfældet ved 50 – 80 %
af bisættelserne, alt efter hvem man
spørger, og hvor det er. Der kan være
flere grunde til at ønske brænding
før selve afskeden i kirken: Det kan
for nogle være en belastning eller
besværlighed at skulle møde op til

både selve højtideligheden og senere
til urnenedsættelsen, fordi de pårørende bor langt væk, ligesom der er
en vis besparelse at hente i dag, hvor
sygekasserne ikke længere giver tilskud til begravelser. Man skal heller
ikke se bort fra, at der som i alt andet
er ’mode’ i begravelsesformer.
et andet spørgsmål er, hvem man
vil have til at stå for højtideligheden,
præsten eller en taler/Redner. Hvis
afdøde ikke er medlem af en menighed, giver det sig selv, så har man
ikke ret til medvirken af en præst, og
et manglende medlemskab vil blive
opfattet som den afdødes ønske om
ikke at blive bisat med kirkelig medvirken. For de allerfleste kirkemedlemmer vil det vel være naturligt at
ønske, at den sidste afsked for de pårørende sker i kirken med præstens
medvirken. Det er jo så også gratis,
hvorimod en taler skal have et honorar for sin medvirken.
endelig er der spørgsmålet om
gravsted: individuel grav, fællesgrav
med eller uden navn eller bisættelse
til havs. nogle vil gerne spare deres
familie for pleje af graven og vælger derfor de sidste løsninger. Men
det kan vise sig at være uheldigt i
forhold til de pårørende, som måske gerne vil have et sted, hvor de
kan mindes deres kære. Derfor er
det under alle omstændigheder en
rigtig god idé at have talt alle sine
ønsker igennem med sin nærmeste
familie, før man skriver dem op og
eventuelt endda deponerer dem hos
en bedemand, hvad der altid er mulighed for.
Ea Dal

Opgør med hadprædikanter

Ville Luther få indrejsetilladelse i Danmark?

Var Luther rabiat religiøs fanatiker og kvindeundertrykkende hadprædikant ..?
Den DansKe ReGeRinG ønsker
at forhindre de såkaldte hadprædikanter i at komme ind i Danmark.
efter afsløringen af enkelte imamers
antidemokratiske holdninger, kvindeundertrykkende indstillinger og
jødehad diskuteres det meget, om og
i så fald hvordan man kan forhindre
rabiate imamer indrejse.
i 2017 fejrer de protestantiske
lande også Danmark 500-året, for at
Luther slog sine teser op på kirkedøren i Wittenberg. spørgsmålet er bare
om hovedpersonen, hvis han levede i
dag, overhovedet måtte være med til
festen. skønt Luther var fortaler for
frihed, kan nogle af hans udtalelser
og effekten deraf være så voldsomme,
at han næppe måtte krydse grænsen.

i opgøret med den katolske kirke
blev Luther så kategorisk, at han sagde: ’Den dag, paven tager sin krone
af, stiger ned fra sin trone, frasiger
sig sit primat og bekender, at han er
forrykt og har fordærvet kirken samt
udgydt uskyldigt blod, først da vil vi
genoptage ham i kirken. Hvis ikke,
vil han for evigt være antikrist.’ Dette
og andre voldsomme udfald var med
til at kaste det tyske rige ud i en årelang religionskrig.
Luther værdsatte og respekterede
kvinder, især sin egen kone Katharina, men man mærker også tydeligt,
at han ser på dem med patriarkalske
briller. ’Gud har skabt manden med
brede skuldre og smalle hofter, så
han kan bære sit kloge hoved. Kvin-

derne har fået smalle skuldre og brede hofter og numser, så de kan blive
hjemme, sidde stille, opdrage børnene
og give dem mad.’ Ganske rigtigt fik
reformationen lukket kvinderne ud
af klostrene, men til gengæld blev de
spærret inde i hjemmet og familielivet sammen med børn og tyende.
når man tænker på hvor strengt
Luther selv blev opdraget, ville man
mene, at han over for sine egne børn
ville være lidt mildere stemt. Det var
han ikke. ’Æblet skal ligge ved siden
af riset’, var hans yndlingsudtryk. Luther var engang vred på sin steddatter, fordi hun var ulydig. Han sagde,
’at man skulle slå hende med en kæp,
så hun holdt op med at jage rundt efter unge mænd.’
Luther havde indtil bondeoprøret
i 1525 idealiseret bonden som det rene
menneske og den sande kristne. Men
da det viste sig, at de var alt andet end
rene og kristne, opfordrede han fyrsterne til direkte at ’slå dem ned som
gale hunde. Befri os nu, hjælp os. stød,
hug, hvem der kan.’ Mere end 100.000
blev dræbt eller henrettet i overensstemmelse med Luthers opfordring.
skønt den danske regering har
udskudt lovgivningen mod hadprædikanter til efter sommerferien, er der
vist ingen tvivl om, at Luther vil få det
svært med at komme ind i Danmark.
Jacob Ørsted, præst i Helligåndskirken

Boganmeldelse

I krig og kærlighed
DeT FØRsTe DeR slog mig da jeg
sad med Peter Tudvads Bonhoeffer-biografi ’I krig og kristendom’
i hånden, er at det ikke bare var et
vægtigt værk. De ca. 700 sider udgør
også kun første bind. Der er altså
mere på vej. Om man skal glæde sig
til bind 2 eller ej, vil jeg lade være op
til den enkelte.
Det var ikke uden forventning
at jeg gav mig i kast med Tudvads
bog, for Bonhoeffer er en overordentligt interessant skikkelse i nyere
protestantisk teologi, og han var en
af Det Tredje Riges meget tydelige
modstandere. Hans modstand mod
styret og Hitler endte med at koste
ham livet. Men hvad bragte ham
dertil? Det giver Tudvad en grundig
og velunderbygget gennemgang af,
og noget af det første man bemærker, er at Tudvad befrier Bonhoeffer
for det helgenskær som andre biografier hyller ham i; ikke mindst Eric
Metaxes’ ’Bonhoeffer. Pastor, Martyr,
Prophet, Spy’.
Det næste man bemærker, er at
Tudvads bog ikke er kronologisk opbygget. Det er en kæk tilgang som
desværre gør at man af og til mister
overblikket, især når det handler om
Bonhoeffers eget forfatterskab eller
vigtige begivenheder i hans liv. en
kronologisk oversigt ville have gjort
læsningen lettere.
Undervejs i bogen lykkes det
Tudvad at tegne et billede af en Bonhoeffer som – skønt han er påvirket
af flere af samtidens store teologer
– er helt sin egen og tør søge nye
veje; også når disse bringer ham
på kant med den etablerede kirke
og teologi. Bonhoeffers baggrund;
hans opvækst, 1. verdenskrig, hvor
han mister en bror, hans mange udlandsrejser osv., beskrives så der er
en logisk sammenhæng mellem begivenheder, påvirkning og resultat.
Der tegner sig tidligt (bogen dækker
især perioden fra 1906 til 1935) et
mønster som uundgåeligt leder frem
til konklusionen; at Bonhoeffers kristendom nødvendigvis må munde
ud i en kamp på liv og død.
i første bind får man også et tydeligt billede af en enestående be-

gavelse. Bonhoeffer skrev sin doktorafhandling ’Akt og væren’ som
24-årig, og de følgende møder med
samtidens store teologer sætter gang
i en udvikling som munder ud i et
omfattende forfatterskab, en radikal
nytænkning af dele af den kristne
tro og en renæssance som er dybt
forankret i den tyske kirkelige tradition. samtidig rokker Tudvad ved
nogle af bl.a. Metaxes’ myter om
Bonhoeffer, fx at han tog til england
for derfra at kæmpe kirkekamp på
afstand. i Tudvads udlægning, som
han underbygger med breve og dagbogsoptegnelser, bliver rejsen til
England en flugt fra en tiltagende
ubehagelig og farlig politisk situation i Tyskland. Der er altså også nyt
i Tudvads bog, som ellers søger ind
på et marked hvor pladsen i forvejen
er trang.
Biografiens store svaghed er
sproget. Tudvad skriver godt, og
det har han tydeligvis sat sig for at
demonstrere. nogle gange bliver
bogen desværre mere en tendentiøs
retorisk stiløvelse end en biografi,
og sætninger som den følgende gør
ikke noget for at øge læseglæden hos
undertegnede: ’Trods fortsættelsen af
polemikken imod den amerikanske teologi demonstrerer han straks sin oprigtige
interesse for den, da han indledningsvis
går i rette med den tilbøjelighed, der er til
at forstå et fremmed kirkesamfund som et
produkt af en særlig geografisk, national
og social tilstand’.
i det hele taget var bogen – sine
mange kvaliteter til trods – svær
at komme igennem. sproget er en
bremseklods, bogens opbygning gør
det let at miste overblikket, og bevidstheden om at der venter endnu
et bind før man endelig er igennem
pensum, er tyngende. For den oprigtigt interesserede og stædige er der
dog meget at hente i ’i krig og kristendom’; for den tilfældige nysgerrige læser er bogen en overordentligt
stor mundfuld.
Ruben Fønsbo, præst i Lyksborg
’I krig og kristendom’
Af Peter Tudvad
Lindhardt & Ringhof, 2014, 759 sider
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GUDSTJENESTE OG SAMVÆR

SOMMER-INSTITUT

Pastorerne Cecilie Brask, Mads Mønsted og Paul Møller samt andre medlemmer fra de danske menigheder i Rendsborg,
Egernførde og Slesvig blandt de mindst 50 deltagere i gudstjenesten i den herlige natur. (Foto: Bernd Bossemeier)

En dejlig oplevelse i det fri
[KONTAKT] Nu ved man, hvor Kolonistenhof ligger: Et spændende sted nær
Neu-Duvenstedt i et ovenud idyllisk
landskab midt i Hytten Bjerge. Området og institutionerne hører til Rendsborg diakoni. Det sociale arbejde er
hovedopgaven.
Men stedet er også et attraktivt mødested for hele familien, med legeplads,
forskellige tamdyr, udstillinger, hygge
og afslappethed i skønne omgivelser.
Usædvanligt fascinerende og indbydende er trækirken oppe på bakken.
Som naturens eget element danner 30
egetræer omridset af en kirke under
åben himmel, med enkle træmøbler

og et højt alter i midten.
Denne fælleskirkelige sammenkomst
for de danske menigheder i Rendsborg-Egernførde og Gottorp amter i
søndags blev gennemført for første
gang. Her fandt folk sammen om en
oplevelse, som gav varme, nærhed og
forhåbning.
Efter et hyggeligt optog til kolonistgården, hvor der er parkeringsplads og
havelignende udearealer, kunne man
tage plads i et telt, grille sin mad eller
nyde de medbragte klemmer eller en
af de lækre kæmpestore boller, kaffen
og kagen, der blev serveret.
Stemningen var i top, og elever fra

Rendsborg musikskole præsenterede
dejlige sange og kendte melodier.
Her og under en spadseretur mødte
man op til flere gamle kendinge fra
ophold på Bennetgaard, som man
kunne snakke Sydslesvig med, den
aktuelle situation og tidligere tiders
oplevelser.
Området genlød af hygge og latter
mange gange, også til organisatorernes
åbenlyse tilfredshed.
Deltagerne regner med, at et sådant
arrangement gentages en anden god
gang.
Johanna

STORE VI TIL EGESKOV SLOT

Der neue Anbau des Nordfriisk Instituut, das Nordfriisk Futuur, bietet einen modernen und ansprechenden Vortragssaal. (Foto: Harry Kunz)

Friesische Themen
verständlich erklärt
[KONTAKT] Mit einer abwechslungsreichen Reihe von sechs Veranstaltungen wendet sich das Nordfriisk
Instituut in Bredstedt im 26. Nordfriesischen Sommer-Institut 2016 an
Einheimische und Feriengäste gleichermaßen.
Prof. Dr. Ulrike Wolff-Thomsen,
Direktorin des Museums Kunst der
Westküste in Alkersum auf Föhr, eröffnet den Reigen am Mittwoch, 29.
Juni, mit einem Vortrag über einen
„nie endenden Dialog zweier Maler
aus Nordfriesland“: Es geht ihr um
Hans Peter Feddersen, Nordfrieslands
bekannten Genre- und Landschaftsmaler, sowie um Jochen Hein, ein
moderner Maler aus Husum.
Dr. Günter Klatt wird ein beeindruckendes Buch über Hallig Süderoog im
Verlag des Nordfriisk Instituut erscheinen lassen. Über Geschichte und
Gegenwart des Eilandes spricht er am
Mittwoch, 13. Juli.
Der Frage, ob Nordfriesland vor 1500
Jahren eine Art „Ruhrgebiet des Nordens“ war, weil hier Raseneisenerz
gefunden und Eisen hergestellt wurde,
geht Prof. Dr. Hauke Jöns vom Institut für historische Küstenforschung
Wilhelmshaven nach. Vor der Veranstaltung am Mittwoch, 27. Juli werden
archäologische Besichtigungen in
Büttjebüll und Joldelund angeboten.

Treffpunkt hierfür ist der Parkplatz
Stollberg an der B 5 um 15.30 Uhr.
Dr. Carsten Fleischhauer referiert
am Mittwoch, 10. August, über
Volkskundliches: „Was vom Lande
übrig blieb“. Sein Vorvorgänger im
Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte in Schleswig, Arnold
Lühning, führte von 1957 bis 1988
eine volkskundliche Gesamtaufnahme
Schleswig-Holsteins durch. Fleischhauer zeigt, was Lühning in Nordfriesland
an Resten der alten bäuerlichen Lebenswelt in der Baukultur vorfand.
Sylt als „Fliegerinsel“ wird vom Westerländer Dieter Gauss am Mittwoch,
24. August, vorgestellt. Er spannt dabei
den Bogen vom winzigen „Grade-Eindecker“ bis zum riesigen „Airbus A
380“.
Antje Arfsten und Dr. Claas Riecken
vom Nordfriisk Instituut unternehmen
am Mittwoch, 7. September, eine
musikalische Zeitreise mit nordfriesischer Musik vom Mittelalter bis in die
Gegenwart. Im Zentrum steht hier die
friesische Sprache.
Alle Vorträge finden um 19.30 Uhr im
Nordfriisk Instituut/ Nordfriisk Futuur,
Süderstraße 30 in Bredstedt statt.
Alle Interessierten sind willkommen.
Anstelle eines Eintrittsgeldes wird um
eine Spende gebeten.

SSW

Opstillingsmøder
Plads til flere på alle tiders tur

Plads til flere på alle tiders tur
[KONTAKT] Når SSF Store Vi drager
på heldags-familieudflugt til Egeskov
slot på Fyn lørdag den 9. juli er der
plads til flere i bussen - gerne også fra
andre distrikter og foreninger.
I området om Europas bedst bevarede
vandborg er der utroligt mange tilbud
til de besøgende. Der er selve den

historiske have. Der er riddersal, klunkestue og tårnværelse fra 1545. Der
er diverse udstillinger med veteranbiler, motorcykler, fly. Der er labyrint,
segwaybane, et Falck- og et købmandsmuseum. Der er trætop-vandring, Titanias Palads. Noget for alle.
Medlemmer betaler 25 euro, ik-

ke-medlemmer 38,50 euro, børn 4-12
år 14,50 euro. Distriktets egne medlemmer betaler ikke for bussen men
kun entre på Fyn.
Tilmelding hos Anette Neumann på tlf.
04604 92222.

[KONTAKT] Alle SSWs delegerede og
medlemmer i Flensborg by inviteres til
valgkredsmøde onsdag den 29. juni kl.
19 på Flensborghus.
Alle medlemmer fra 16 år med bopæl
i byen og tysk statsborgerskab har
stemmeret.
På mødet opstilles valgkredskandidaten til landdagsvalget 2017 i valgkreds
3/ Flensborg samt vedtages anbefaling
til SSWs landsliste.
Tilmelding til flby@syfo.de hhv.
14408-126/-125.

RENDSBORG-EGERNFØRDE
Alle SSWs medlemmer i Rendsborg-Egernførde amt inviteres i til fælles valgkredsmøde onsdag den 29. juni
kl. 19 i Medborgerhuset, H.C. Andersensvej, Egernførde. Alle medlemmer
med bopæl i amtet og tysk statsborgerskab har stemmeret.
På mødet opstilles valgkredskandidaterne til landdagsvalget 2017 i
valgkredsene 8, 9 og 10/ Egernførde
hhv. Rendsborg og Rendsborg-øst
samt vedtages anbefalinger til SSWs
landsliste.

EGGEBÆK-LANGSTED

På vadehavstur
[KONTAKT] SSF Eggebæk-Langsted
drager på vadehavstur lørdag den 9.
juli. Først i bus, siden to og en halv time til fods fra Dagebøl til Oland.
Dem, der ikke vil/ kan gå turen, fortsætter med bussen og tager det skib fra
Slutsil, der henter de andre tur-deltagere på Oland.
Det anbefales at medbringe: stok, rygsæk, håndklæde, skiftetøj, og hvis ikke

Vadehavet venter. (Foto: Colourbox.dk)

man vil gå barfodet: høje gummistøvler, faste badesko eller gamle sokker
eller kondisko. Mad og drikke sørger
man selv for.
Voksne betaler 25 euro, børn 15 euro.
Tilmeldingsfristen er udløbet, men
man kan jo prøve, om der er plads til
et par flere, ved omgående at ringe til
formand Werner Görns på tlf. 04609
421.

