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JENS A. CHRISTIANSEN 60 ÅR

LEDER
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[KONTAKT] I SSF går forenings-
udvikling og omstillings-parathed 
hånd i hånd, når det gælder for-
eningens fremtid. Både arbejdet 
med »venskabs- og interesse-
grupper hen over grænsen« og 
de »handlekraftige fællesskaber« 
indgår i en perspektivering af 
fremtidens forening, som SSFs 
basis selvsagt og ganske naturligt 
indbindes i, hvis den ellers vil.
Mens førstnævnte aktivitet, der 
har en videreudvikling af de fhv. 
fadderskabsforbindelser, i dag: 
venskabsforbindelser mellem 
SSFs distrikter og Grænsefor-
eningens lokal- hhv. regionalfor-
eninger som formål, gerne skal 
munde ud i noget mere konkret 
(end blot navneforandringen) på 
et for alle interesserede åbent og 
gratis seminar sidst i maj på Chri-
stianslyst, kører arbejdet med de 
»handlekraftige fællesskaber« på 
en lidt anden skinne:
Påbegyndt i samvirke med 
projektet »Landbyhøjskole« i 

Danmark og et åbent »borger-
møde« i Sønderbrarup har SSFs 
Hovedstyrelse sidst taget hul på 
etablering af en bredt sammensat 
tænketank, der mødes med SSFs 
forretningsudvalg og coach Tyge 
Mortensen fra Landsbyhøjskolen 
medio april, for mandag den 2. 
maj at komme med et indspark 
netop om de »handlekraftige fæl-
lesskaber« på et ekstraordinært 
hovedstyrelsesmøde, der jo er 
åbent for medlemmer af SSF.
Begge projekter er et synligt ud-
tryk for viljen til foreningsudvik-
ling - sammen med SSFs basis.
Højtidelige indbydelser udsendes 
ikke.
Men alle, der har noget på hjer-
tet, kan være med.
Mød op, sig noget eller send en 
meningstilkendegivelse.
God påske!
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Altid med 
basis

Til Sydtyrol
[KONTAKT] Også ikke-spillere velkomne til fod-
bold-EM Europeada.

Gratis seminar
[KONTAKT] SSF og GF arrangerer fælles seminar på 
Christianslyst om venskabsforbindelsernes fremtid.

Vestkyst komplet
[KONTAKT] Alle tre SSF-vestkystamter deles om 
Vestkystkulturen fremover; foto her fra det seneste 
arrangement med The Blues Overdrive.

Forår på Knudsborg
[KONTAKT] Det er en god tradition, at Knudsgildet 
indbyder områdets ældre til forårsfest med bl.a. 
bingo.

[KONTAKT] Det blev en stor dag for 
SSFs generalsekretær Jens A. Christi-
ansen, da SSF i anledning af hans 60 
års dag havde indbudt til reception på 
Flensborghus - og henved 180 menne-
sker mødte op.
Talerne - SSFs formand Jon Hardon 
Hansen, generalkonsul Henrik Becker 
Christensen, minister Anke Spooren-
donk, formand for Sydslesvigudvalget 
Kim Andersen, formand for Grænse-
foreningen Mette Bock, formand for 
BDN Hinrich Jürgensen, SSW-næst-
formand Elke Putzer, SSF-driftsrådets 
formand Lars Petersen, Flensborgs 
bypræsident Swetlana Kretzschmar, 
Samrådets formand Peter Lynggaard 
Jacobsen, Knudsgildets kansler Hans 
Uwe Harck, SSF-byformand Preben 
K. Mogensen og pastor Ib Nedergaard 
Christensen - fremhævede gennemgå-
ende fødselarens danske ståsted, ret-
skaffenhed, seriøsitet, pligtopfyldelse, 
arbejdsomhed, udholdenhed, konse-
kvens og tilforladelighed plus mange 
andre positive egenskaber, bl.a. hans 
humor og evne til fortsat samarbejde 
trods meningsforskelle.

 

Som formand for det sydslesvigske 
Europeada-fodboldlandshold får man 
selvsagt en fodboldtrøje i fødselsdags-
gave.

Et udsnit af de mange gratulanter.

En stor 
dag

Generalkonsul Henrik Becker Christensen ønsker tillykke; hustruen Grete Bay gør 
klar.

Nogle af SSFs medarbejdere. Fødselar Jens A. Christiansen t.h. sam-
men med hustruen Lene og SSFs for-
mand Jon Hardon Hansen.

Hinrich Jürgensen og Uwe Jessen, formand hhv. generalsekretær for det tyske min-
dretal kom gerne.



27.
Ansgar menighed Flensborg: Påskemorgen i kirken kl. 7 med efterfølgende mor-
genbord i menighedshuset

29.
SdU: Fantasy-lejr for elever fra 4.-6. klasse på Christianslyst 29.3.-1.4.
Store Vi Kvindeforening: Hygge og snak i skolens forhal kl. 19.30
Lyksborg Danske Menighed: Sogneaften i præstegården kl. 19.30
SSF-distrikt Bøglund: Hobby i forsamlingshuset kl. 19

30.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Hygge med Renate i Spætteklubben kl. 14.30
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
Midtangel Danske Menighed: Film ”Matador 23+24” i menighedslokalet i Sa-
trup kl. 19
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
SSF-distrikt Bøglund: Besøger ”Kerzenhuus” i Stenfelt, fra forsamlingshuset kl. 
14.30
Slesvig Seniorklub: Kerstin Brix forklarer hjertestarteren i Ansgarsalen kl. 14.30

31.
Ansgar menighed Flensborg: Aftensang med foredrag ved Peter Elkjær Petersen i 
kirken kl. 17
Torsdagsklubben Mårkær: Møde hos Gertrud Jochimsen kl. 15
SSF-distrikt Damholm: Hobby i forsamlingshuset kl. 15
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[KONTAKT] SdU og SSF minder om, 
at svenske Kristofer Åström giver kon-
cert i Volksbad i Flensborg torsdag 
den 31. marts kl. 22.
Med sit album The Story of a Heart´s 
Decay slår Kristofer Åstrøm et nyt ka-
pitel i sin musikkarriere op, som star-
tede i 90erne som frontmand i bandet 
Fireside. Siden dengang har han of-
fentliggjort otte studiealbummer, blev 
nomineret til en Grammy i Sverige og 
har spillet utallige turneer. 

Kristofer 
Åström

Kristofer Åström.

[KONTAKT] Danske gudstjenester i 
påsken:

SKÆRTORSDAG 24. MARTS
Joh. 13, 1-15 
Arnæs, 16, Korsgaard
Egernførde, 19, Mønsted
FL Ansgar, 19, Mogensen
FL Helligåndskirken, 17, Ørsted
FL Sct. Hans, 18, Dal / Stadtland
FL Sct. Jørgen, 19, Egeris
Frederiksstad, 19, Vogel
Harreslev, 18.30, Böll
Læk, 18, Knudsen
Rendsborg, 17, Jacobsen
SL Ansgar, 18,
Sønder Brarup, 18, Steen
Tarp, 19, Nedergaard Christensen
Valsbølhus, 10, Rønnow

LANGFREDAG 25. MARTS
Luk. 23, 26-49 eller Joh. 19, 17-37 
Dedsbøl Apostelkirke, 10, Bach Niel-
sen
Egernførde, 10, Mønsted
FL Ansgar, 10, Mogensen
FL Helligåndskirken, 12 ,Jacobsen
FL Sct. Jørgen, 10, Egeris
FL Sporskifte, 10, Hougesen
Freienwill Kirke, 16, Steen
Harreslev, 11.30, Böll
Husum, 15, Vogel
Jaruplund, 10, Nedergaard Christen-
sen
Rendsborg, 17, Mønsted
Ravnkær, 10, Korsgaard
Store Vi kirke, 10, Rønnow
Tønning, 11, Jørgensen
Vesterland, 10.30, Hansen

PÅSKEDAG, SØNDAG 27. MARTS
Matt 28, 1-8 
Bredsted, 10, Bach Nielsen
Egernførde, 10, Mønsted
FL Ansgar, 7, Mogensen
FL Ansgar, 10, Mogensen
FL Helligåndskirken, 10, Ørsted
FL Sct. Hans, 10, Dal
FL Sct. Jørgen, 10, Egeris
FL Sporskifte,10, Hougesen
Frederiksstad, 10, Vogel
Garding, 9.30, Jørgensen
Hanved, 10, Böll
Harreslev, 11.30, Böll
Kappel,10, Korsgaard
Lyksborg, 10, Fønsbo
Læk, 10, Knudsen
Medelby skole, 11, Rønnow
Rendsborg, 11.30, Møller
Skovlund forsamlingshus, 9.30, Røn-
now
SL Ansgar, 10
Sørup Sognekirke, 15, Steen
Tarp, 10, Nedergaard Christensen
Tønning, 11, Jørgensen
Vesterland, 10.30, Hansen

2. PÅSKEDAG, MANDAG 28. MARTS
Joh. 20, 1-18
Dedsbøl Apostelkirke, 10, Bach Niel-
sen
FL Ansgar, 10, Mogensen
FL Helligåndskirken, 10, Ørsted
FL Sct. Hans, 10, Dal
FL Sct. Jørgen, se Sct. Hans
Holtenå, 10.30,Mønsted
Husum, 11, Vogel
Vanderup, 10,Nedergaard Christensen

Gudstjenester

[KONTAKT] SdU slår et slag for, at når 
det sydslesvigske landshold tager kam-
pen op mod de mange andre mindre-
talshold i mindretallenes fodbold-EM 
Europeada i Sydtyrol 18.-25. juni, bør 
også ikke-spillere fra Sydslesvig bakke 
dem op - altså danne en fan-gruppe 
omkring holdet.
Men SdU vil gennem danske sydsles-
vigeres deltagelse - altså dem uden 
for plænen - gøre mere: søge at skabe 
et »årets højdepunkt« for det danske 
mindretal med opdagelsesture i den 

unikke natur, som Sydtyrol byder på, 
samt besøg på forskellige betydelige 
kultursteder.
»Vi skal være med til at sætte præg på 
den kulturelle dag i forbindelse med 
arrangementet og møde mange andre 
spændende europæiske mindretal,« 
siger kontaktperson, SdU-konsulent 
Tinne Virgils.
Deltagerne bor på Alphotel Stocker 
(www.hotelstocker.com) i Sand in 
Taufers.
Pris for fællestransport med tog, hote-

lovernatning med morgenmad og ud-
flugter er 450 euro for voksne (tillæg 
for enkeltværelse 15 euro per nat) og 
200 euro for unge under uddannelse.
Arrangør er SdUs foreningskulturud-
valg og internationale udvalg.
Kontaktperson er Tinne Virgils, tlf. 
0175-4507 404, tinne@sdu.de
Tilmelding online på www.dgi.
dk/201614706001 senest 15. april.
www.SdU.de

 

Også ikke-spillere velkomne
Europeadaen 2016 i Sydtyrol skal være mere end fodbold, siger SdU og vil dermed også animere ikke-spillere til at deltage i 
begivenheden, kampene, det kulturelle rammeprogram og Sydtyrol som turistland. (Foto: SdU)

[KONTAKT] De forskellige basarer, 
som foreningerne arrangerer, er med 
til at opbygge den rette stemning i for-
bindelse med f.eks. jul.
I weekenden havde Sild SSF-distrikt 
inviteret til forårs-basar i det danske 
kulturhus i List. Invitationen rettede 
sig især til alle, der kan lide smukke, 
hjemmelavede ting, og til dem, der 
leder efter en helt speciel gave. 
Der er åbenbart fortsat et stort poten-
tiale af især husflidskvinder, der forstår 
at omgås alle mulige former for ma-
terialer og værktøj med henblik på at 
fremstille både pryd- og nyttegenstan-
de. Uden at overdrive, så kan ”den 
lille basar” i List, som den også kaldes, 
sammenlignes med en kunsthåndvær-
kerudstilling.
Nogle ting havde relation til foråret og 
den forestående påske. Men som de 
fleste julebasarer må skyde en hvid 
pind efter sne, kunne forårsbasaren 
i List heller ikke diske op med rigtigt 
forårsvejr. Selv om solen var på himlen 
begge dage, og nogle stædige solhung-
rende havde taget plads i de første 
strandkurve, så var kulden der forsat. 
Der var nu heller ikke lovet forårs-
bebudelser i invitationen, men løftet 
om oplevelse af en helt speciel basar 
og muligheden for at tilbringe nogle 
hyggelige stunder i kulturhusets café 
til kaffe og hjemmebagte kager blev 
fuldtud opfyldt. For en del mennesker 
er det også nok til, at man tager turen 
fra bl.a. Morsum og Hørnum til List. 
Begge dage var der en stille strøm af 
besøgende. I alt 17 personer havde 
deres produkter udstillet, og 10 for-
eningsmedlemmer var involveret i den 
praktiske gennemførelse af basaren 
lørdag og søndag.

wj

 

Forår i List

Et bord med masser af pynt til påsken. (Fotos: privat)

Nina Godsk-Sørensen og Anke Schmidt er altid trofaste og glade hjælpere ved kul-
turhusets arrangementer.



SSF-GF-SEMINAR

GF KREDS 20

FORENINGSUDVIKLING

INSTITUTIONER
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[KONTAKT] Enkelte SSF-sekretaria-
ter holder lukket i dag, skærtorsdag, 
f.eks. Slesvig-sekretariatet. Dansk 
Generalsekretariat holder åbent til 
kl. 15.

AKTIVITETSHUSET er lukket 25. 
marts-1. april. Begrænset åbningstid 
4.-8. april: mandag-torsdag kl. 10-
16, fredag kl. 10-14 - uden vejled-

ning i værkstederne og uden service 
ved møder.
BIBLIOTEKERNE
Flensborg: lukket fra 25. til og med 
28.3.
Husum og Slesvig: lukket fra 26.3 til 
og med 28.3.
Fællesbiblioteket Egernførde: lukket 
fra 28.3./ åbner igen 11.4.
Ingen bogbus i skolernes påskeferie.

Påskelukket

[KONTAKT] SSFs Hovedstyrelse har 
skrevet foreningsudvikling på sine fa-
ner. Har drøftet emnet på et seminar i 
februar og igen på et møde i Store Vi i 
marts, hvor også de første navne blev 
sat på det udvalg, den tænketank, der 
skal fremskynde projektet.
SSFs formand Jon Hardon Hansen 
betegnede projektet som »startskud 
til SSFs øgede indsats frem mod 2020 
med at videreudvikle vores kulturorga-
nisations strukturer, foreningsarbejde 
og selvforståelse. Vi skal sikre, at ho-
vedstyrelsens ønskede fornyelses- og 
forandringsproces ikke bare bliver ved 
tanker, men især omsættes til hand-
ling. Til det arbejde har vi brug for et 
udvalg, der ikke er så stort, at det reelt 
er uarbejdsdygtig, men stort nok, så 
alle valgte organer i vor forening er 
repræsenteret.«
Videre sagde SSFs formand:
»Det skal jo ikke blot ende med ny-
tænkning, men de mange bolde, der 
er kommet og kommer i spil i brain-
storming processen, skal så vidt muligt 
også omsættes til handling inden for 
en rimelig kort tidsramme.
Tiden er moden til fornyelse. En 
fornyelse, der på den ene side tager 
hensyn til de formålsbestemte kerne-
opgaver og foreningstraditioner, men 
samtidig på den anden side er omstil-
lings- og forandringsparat med hensyn 
til udvikling af nye kulturtilbud, nye 
organisationsstrukturer på distrikts- og 
amtsplan, styrkelsen af kulturhusene 
som moderne kraftcentre samt SSFs 
selvforståelse overordnet set i forhold 
til mindretallet.
Det er selvfølgelig ikke således, at SSF 
de sidste år ikke har fornyet sig. Vi er 

fulgt med tiden, hvad eksempelvis an-
går indførelsen af familiekontingent og 
centralinkasso.
Men vi har også tilpasset os den sti-
gende digitalisering af vort samfund 
og menneskers massive brug af inter-
nettet.
Vi har videreudviklet hjemmesiden. 
Etableret en Facebook-account. Op-
rettet nyhedsbrevet SSF Nyt, som sen-
des ud til medlemmerne per mail.
Vi har fornyet KONTAKTs layout, søsat 
Sydslesvig-magasinet og Sydslesvig 
Nyt, som regelmæssigt deles ud til Fol-
ketingets 179 medlemmer.
Vi har videreudviklet og professio-
naliseret på tryksager som amts- og 
foreningsblade. Det samme gælder for 
vores mobile udstilling om mindre-
tallet, der er i dag både er analog og 
digital.
Men samtidig må vi være ærlige over 
for os selv og indrømme, at SSF er god 
til at minde sig selv om, hvad man ple-
jer at gøre.
Der er ikke noget odiøst i at gøre, som 
man plejer, men ”pleje” må bare ikke 
blokere for ønsket om og behovet for 
fornyelse. Der må være plads og frihed 
både for Loke og for Thor.
Det forudsætter, at grundindstillingen i 
vore distrikts- og amtsstyrelser må væ-
re præget af et frisind, der er åben for 
at tilgodese alle generationers behov 
og interesser, der spænder lige fra den 
sig hurtigt forandrende ungdomskultur 
hen til den ældre generations ønske 
om det genkendelige og sig evigt gen-
tagne kulturtilbud.“

Se også lederen på KONTAKTside 1.

Startskuddet 
faldt

[KONTAKT] Grænseforeningens kreds 
20 (fhv. Vejle amt) havde arrangeret 
en tur til Kobbermølle og Det lille Te-
ater Flensborg. Der var stor interesse 
for turen, og bussen var fyldt helt op 
af deltagere med opsamling i Horsens, 
Vejle og Kolding.
Kobbermølle Industrimuseum var 
første stop på vejen, hvor deltagerne 
fik en flot modtagelse af de to faste 
frivillige medarbejdere Peter Kreutzer 
og Monika Jansen, kendte personer fra 
vores møder med SSF og venskabsfor-
eninger.
De to kunne i den grad fortælle om 
kobberværket og dets produktion.
Undertegnede fulgte Monika, og hun 
kan alt om stempelmærker både i 

kobber og messing. Lærerigt at få 
repeteret ældre former for husgeråd, 
hvordan de var formet til brug på 
åbent ildsted eller brændekomfuret. 
Gløder på et låg med høje kanter – så 
havde man en form for ovn til bagning 
af tærter. Flot har køkkenet set ud 
med kobber- og messingtøj på hylder 
og vægge.
Efter en god spisning i Sosti/ Wasser-
sleben fortsatte udflugten til Det Lille 
Teaters jubilæumsforestilling ”Søsteren 
der ikke vendte hjem”. Den giver 
undertegnede fire stjerner – navnlig 
for replikkerne og for vandrelærerens 
præstation. Et både ærligt og morsomt 
skuespil omkring Sydslesvig, det dan-
ske mindretals historie og situation i 

dag.
»Journalisten fra JyskeVestkysten« var 
som taget ud af virkeligheden – både 
interesseret og hvorfor skulle dette 
arrangement eller optræden være in-
teressant?!
Vi var til stykkets sidste forestilling – 
forhåbentlig genoptages dette både 
lærerige og tankevækkende skuespil i 
næste sæson.
En sådan udflugt er et kit til at holde 
forbindelsen ved lige mellem Grænse-
foreningen og det danske mindretal i 
Sydslesvig. 

Kirsten Rykind-Eriksen,
formand for GF-kreds 20

Til Kobbermølle og Det lille Teater

I Kobbermølle viste Monika Jansen t.v. og Peter Kreutzer i m. rundt. (Fotos: privat) På Det lille Teater Flensborg kædede 
Anne Stubbe Horn i rollen som vandre-
læreren de forskellige handlingsforløb 
i jubilæumsforestillingen ”Søsteren der 
ikke vendte hjem” sammen til et ærligt 
og morsomt skuespil om Sydslesvig.

[KONTAKT] Sidste års seminar på Høj-
skolen Østersøen om »nytænkning af 
venskabsforbindelser« mellem Græn-
seforeningen og Sydslesvigsk Forening 
følges i år op af et »venskabs- & inte-
ressegruppe«-seminar nr. 2 på Christi-
anslyst fra fredag aften den 27. maj til 
lørdag eftermiddag den 28. maj.
Åbent, gratis og forpligtende lægges 
der i denne omgang op til en diskus-
sion om en konkretisering af samar-
bejdsprojekter og planlægning af fælles 
arrangementer.
- Deltagerne vil tage derfra med en 
opgave i bagagen og lysten til at få løst 
den, spår SSFs foreningskonsulent Tine 
Andresen, en af tilrettelæggerne af 
seminaret.
Forplejning og overnatning er gratis for 
medlemmer af SSF og GF.
Tilmelding gerne allerede nu men se-
nest den 2. maj til Tine Andresen på 
tine@syfo.de.

ANBEFALINGER
På SSFs Landsmøde 2015 i debatrun-
den á la Højlunds Forsamlingshus blev 
initiativet om det grænseoverskridende 
samarbejde med et fælles seminar an-
befalet varmt:
”Via seminaret opstår nye idéer, 
fritænkning, der gør det muligt at 
komme et skridt videre i fremtiden. 
Derfor anbefaler jeg af fuldt hjerte, at 
vi udvikler dette arbejde. Vi skal finde 
nye muligheder for at sikre vores og 
Grænseforeningens arbejde. Tænke 
frit, tænke højt, række efter stjerner-
ne.” (Jørn Fischer, SSF Husum amt)
”Det lyder for mig helt forkert, at en 
præst i Sydslesvig ikke har nogen kon-
takter med præster i Danmark, at en 
lærer i Sydslesvig ikke har nogen kon-
takter med lærere i Danmark, at en 
SSW-politiker i Sydslesvig slet ikke har 
kontakter med politikere i Danmark. 
Der burde være et rigt og mangfoldigt 
samarbejde, ikke kun på det høje ni-
veau men på det, der sker i distrikter-
ne.” (Henry Bohm, SSF Bredsted)
”Hvis man har musikelskere i sin be-

styrelse, er det oplagt at man søger 
kontakt til et orkester eller kor i Dan-
mark. Man kan opbygge et fællesskab 
omkring så mange ting, frimærker, 
kolonihaver; nemmere end hvis man 
søger at komme ind på hinanden bare 
på det menneskelige plan.” (Kay von 
Eitzen, SSF Flensborg/ Sporskifte)
”Når man samles om fælles interesser, 
kan man ikke lade være med at snak-
ke sammen, og man får en masse sjov 
ud af det. Kan kun anbefale, at sproget 
ikke altid er det væsentligste, men at 

det kommer naturligt ind.” (Kirsten 
Futtrup, medlem af SSFs forretnings-
udvalg)
”Vi skal gerne derhen, hvor samar-
bejdet bliver til delt arbejde, og hvor 
der er et forum, man kan henvende 
sig til. KONTAKT er en fin idé, men 
også WhatsApp, Twitter og Facebook. 
I Lyksborg har vi en internetside og en 
facebookside, og der får vi fat i folk.” 
(Lis Bewernick, SSF Lyksborg) 

Åbent, gratis og forpligtende

En ny interessegruppe er etableret som mad- og oplevelsesklub mellem GF i Hor-
sens og SSFs AktivCafé på Sild. De har fundet sammen et par gange allerede - til 
sjov og ballade men også til alvors tale. (Fotos: privat)

Jens Nørgaard, formand for GF Horsens (t.h.), og Peter Petersen, Sild (nr. 2 f.v.), 
sammen med deres hustruer.

[KONTAKT] Det sydslesvigske Samråd 
vedtog 22. marts enstemmigt sin nye 
samarbejdsaftale. Konsensus er:
Alle samrådsmedlemmer er fortsat 
ligeberettigede og selvstændige for-
eninger hhv. institutioner.
Samrådet består af 9 medlemmer (for-
eninger og Institutioner), som hver har 
en stemme.
Mens énstemmigheds-princippet ikke 
helt afskaffes, indføres flertalsafgørelser 
på områder som f.eks. fælles mission 
og vision, fælles sprog- og værdipolitik, 
en overordnet kommunikationsstra-
tegi, høringer hos Europarådet, koor-
dinering i forhold til Folketingets Syd-
slesvigudvalg og myndigheder - samt 
anlæg og budgetudkast.
Der gennemføres en årlig sydslesvig-
konference, hvor Samrådets formand-

skab orienterer om rådets arbejde.
Formanden og næstformanden for 
Samrådet vælges blandt alle medlem-
mer, og rotationsordningen ophæves.
Formanden kan tage sig af visse rep-
æsentative opgaver, koordineret via 
Samrådets sekretariat.
Spørgetiden på samrådsmøderne flyt-
tes til sidste offentlige punkt, så der 
kan spørges ind til dagens drøftelser.
Samrådet orienteres om organisatio-
nernes aktuelle engagement i deres 
eksterne samarbejdsfora.
Samrådet får fast sekretariat på Dansk 
Generalsekretariat i Flensborg.
Christian Jürgensen fra Dansk Central-
bibliotek valgtes til ny formand, Jon 
Hardon Hansen fra SSF til ny næstfor-
mand.

SAMRÅDET

Ny samarbejdsaftale
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KIRKESIDEN
Jacob Ørsted, Henriette Gosvig Knudsen & Ruben Fønsbo

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

„Vand til Blod og Frøers Mæng-
de, Myg dernæst Egypten træng-
te. Utøj, Pest og Bylders Nød, 
 Hagl, Græshop, Mørke, Død“

Denne lille remse blev lavet af 
skolemanden Jeppe Tang i 1865, så de 
danske skolebørn lettere kunne hu-
ske de ti plager – De plager, som Ja-
hve sendte Egypten på halsen, så Fa-
rao til sidst måtte kapitulere og lade 
israelitterne forlade Egypten, hvor de 
levede som trælle.

Det var den sidste plage – Død 
– der var udslagsgivende for Farao, 
for en nat gik Dødens engel igennem 
Egypten og dræbte alle førstefødte 
både blandt mennesker og kvæg. Men 
kun blandt Egypterne! Forinden hav-
de Herren nemlig givet israelitterne 
besked på at slagte et lam, tilberede 
det og smøre dets blod på dørstolpen. 
Så ville Døden gå forbi det hus, men 
i alle de huse hvor der ikke var blod 
på dørstolpen, døde den førstefødte 
og der var stor sorg i Egyptens land. 
Israelitterne fik dog endelig lov til at 
rejse fra Egypten og det blev indled-
ningen til de 40 års vandring i ørke-
nen, indtil de endelig kunne indtage 
det forjættede land, som Jahve havde 
lovet dem.

Det er i hvert fald den traditio-
nelle forklaring på påsken, som er en 
af jødernes store valfartsfester. Det 
er her man fejrer Udvandringen fra 
Egypten og det er derfor man spiser 
påskelam – for at markere den aften 
hvor israelitterne slagtede et lam spi-
ste det, smurte blodet på dørstolpen 
og derved undgik døden – ja de fik 

Når livet går i sort  - En bog om sorg
Boganmeldelse

Påsken - fra jødisk befrielse til kristen opstandelse
Kirkens vigtigste højtid står for døren

endda lov til at drage bort fra det 
land, som holdt dem i trældom.

På Jesu tid var påsken som sagt 
en af de store valfartsfester og i Lu-
kasevangeliet findes da også en lille 
historie om dengang hans forældre 
havde taget ham med til påskefejrin-
gen i Jerusalem og han blev i templet 
i stedet for at følge med sine forældre 
hjem.

I sine sidste dage er han også dra-
get til Jerusalem for at fejre påsken, 
som falder hvert år den 14. dag i må-
neden nisan ifølge den jødiske kalen-
der. Traditionen bød, at man bragte 

„DET ER GoDT, du har din tro. Det 
må være en stor hjælp, når man mi-
ster.“ Hvor er der mange, der har 
sagt det til mig. Jeg antager, de har 
sagt det for at trøste mig. Tænkt, at 
det kunne opmuntre mig at huske 
på, at det hele kunne havde været 

sit påskelam hen til templet, hvor det 
blev slagtet under rituelle forhold. 
Hjemme igen tilberedte man lammet 
efter rituelle forskrifter og selve på-
skemåltidet havde en fast liturgi.

Den kristne påske er et af de første 
eksempler på, hvordan man kan tage 
en lokal helligdag eller religiøs fest 
og fuldstændigt omkalfatre den. Den 
kristne påske, som vi kender den, 
fejrer Jesu død og genopstandelse, 
men den er stadig en valfartsfest hvor 
kristne pilgrimme valfarter til Jeru-
salem for at gå Via Dolorosa – den vej, 
som Jesus gik, da han skulle korsfæ-

stes. Nogle steder i verden ser man, 
hvordan pilgrimme ligefrem både 
pisker og lader sig korsfæste netop i 
et forsøg på at komme Gud nærmere. 

Påsken er kirkens største og vig-
tigste højtid, selvom det er julen, der 
vinder i popularitet på disse bred-
degrader. I påsken sker det, som hele 
kristendommen er bygget op om: At 
Gud formår at rive dødens lænker 
over og genopstå fra de døde. Påsken 
er også en tætpakket højtid med Pal-
mesøndags indtog i Jerusalem, Skær-
torsdags fodvaskning og nadver-
indstiftelse. Langfredag er lidelsens 

dag, hvor Jesus hænger på korset og 
søndag er den store glædesdag, hvor 
han genopstår. Derfor er der udover 
det kirkelige landskab spredt mange 
og spændende påskegudstjenester. 
Fra skærtorsdagsspisninger over de 
9 læsninger til selvfølgelig Påskesøn-
dag og nogle steder Anden Påskedag. 
Hvis man er i tvivl om, hvad man 
skal foretage sig i påsken, står kirken 
i hvert fald klar med et godt bud. 

Glædelig påske.

Henriette Gosvig Knudsen, Læk

værre. Men det kunne det ikke. Da 
jeg mistede mit barn, var der intet, 
der kunne trøste mig, og intet, der 
kunne havde været værre. 

Sådan skriver sognepræst Lise 
Trap som indledning til uge 8 i den 

netop udgivede bog,“Når livet går i 
sort“. Bogen består af 52 tekster, èn til 
hver uge i det første år efter dødsfald 
og tab. Alle mennesker reagerer for-
skelligt på at miste sin ægtefælle, sit 
barn, en bedstemor eller en god ven. 
For nogle er sorgen der med det sam-
me, mens der for andre går længere 
tid, inden sorgen pludseligt melder 
sig som et lynnedslag, der slår en om-
kuld både psykisk og fysisk. De fle-
ste i kredsen omkring den sørgende 
tænker, at sorgen tager sin tid, inden 
den som en forkølelse går over. Sand-
heden er nok mere, at sorgen er der 
resten af livet, og man skal lære at 
leve med den.

De 52 tekster i bogen „Når livet 
går i sort“ er skrevet af bl.a. forfattere, 
kunsthistorikere og præster. Tekster-
ne er næsten lige så forskellige som 
antallet af bidragsydere. De person-
lige beskrivelser virker stærkest, idet 
man spejler sig i personerne, som når 
Peter Lodberg skriver: „Jeg har lige 
talt med bagvagten på Skejby Sy-
gehus, og vi er enige om, at du skal 
tilknyttes kræftplanen, så du hurtigt 
kan blive undersøgt“. Charlotte Cap-
pi Grunnet beskriver, hvordan hun 
mod sin bedstefars ønske fik ham 
forsøgt genoplivet, fordi alt i hende 
hagede sig fast i ham. Andre benytter 
den religiøse kunst som indfaldsvin-
kel, når de beskriver opstandelseshå-
bet. De fleste fanger ikke ved første 
gennemlæsning, men viser sig lidt ef-
ter lidt at have en meditativ virkning.

„Det vil jeg ikke finde mig i!”, 
skriver Ruth Stergaard Poulsen om 
at miste. Eller rettere: „Det her kan 
jeg ikke finde mig selv i“ og drejer 
tanken ind på det identitetstab der 
finder sted, når man mister sin æg-
tefælle. Det understeges gang på 
gang, at der ikke findes lette knipse-
løsninger og vrede blandes med tå-
rer, kærlige ord med vredesudbrud.

„Vi beder og vil høres, men hø-
rer vi?“ skriver Viggo Jacobsen i sit  
indlæg om bøn. Udgangspunktet 
er Søren Kierkegaards ord om: „at 
bede er ikke at høre sig selv tale, 
men er at komme til at tie, og blive 
ved at tie, at bie, til den Bedende hø-
rer Gud“. Vi lever i en tid, hvor vi 
forventer vore bønner og ønsker bli-
ver opfyldt. Er vi derimod tavse og 
lyttende, kan vi for en stund skubbe 
vreden, skuffelsen og bitterheden 
ud i armslængde og lytte til Gud og 
efter hvad han har at sige.

„Når livet går i sort“, er ikke en 
opskrift på hvordan sorg fjernes el-
ler gøres mindre. Den er der! Det 
skal man huske på, når man vil 
trøste. Men det hjælper at tale om 
sorgen og tænke over den. „Når li-
vet går i sort“, er en god bog at tage 
afsæt i enten ved at læse den alene 
eller sammen med andre. 

Personligt talte det følgende lille 
digt stærkest til mig ved første gen-
nemlæsning:

Den kristne påskeberetning fra palmesøndag til påskesøndag. Russisk maleri fra 1200-tallet

Kærlighedens katedral

da mit hjerte 
brast

byggede 
Gud

kærlighedens 
katedral

i ruinerne

deri
gemmer jeg

dig

Nana Rømer Dorph Petersen

Når livet går i sort
Redigeret af Lone Vesterdal, So-

phie Nordentoft. Udgivet af forlaget 
Unitas, 2016, indbundet, 172 sider. 
Pris 179,00 kr.  

Præst Jacob Ørsted
Helligåndskirken, Flensborg
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[KONTAKT] I forbindelse med sang-
maratonen på Flensborghus for nylig 
er Aase Abild blevet spurgt, om ikke 
man kunne samles til mere regelmæs-
sig fællessang i Flensborg.

Hun skal hermed gøre opmærksom 
på, at der faktisk er gratis fællessang 
i Borgerforeningen med hende den 
sidste tirsdag hver måned kl. 18.30 - 
21.00.

Sang i Borgerforeningen

[KONTAKT] Bibliotekerne har en ræk-
ke interessante tilbud:

BEDSTE BØGER
Torsdag den 7. april kl. 16-17 på 
Flensborg Bibliotek spiller organisten 
Hanne Hokkerup klaverstykker fra pe-
rioden omkring Flensborg-bibliotekets 
start i 1891. Kl. 16 præsenterer Karl 
Fischer nye bøger. 
Fri entré.

GODE BØGER
Karl Fischer er på turné med tips til 
læsning. Han præsenterer især nye 
romaner, der netop er ankommet til 
biblioteket.
Onsdag den 6. april kl. 15 på Slesvig 
Bibliotek.
Torsdag den 7. april kl. 11 på Husum 
Bibliotek.
Fri entré.

LÆSEKLUB
Midt i det store antal udgivelser ri-
sikerer nogle bøger at blive overset. 
I læseklubben ”De udvalgte” læser 
deltagerne bøger, der fortjener større 
opmærksomhed p.g.a. kvalitet og 
indhold.  Læseklubben mødes første 
gang tirsdag den 5. april kl. 15-16 og 
taler om den tjekkiske forfatter Milan 
Kunderas roman ” Det ubetydeliges 
fest”. Kontakt Viggo Böhrnsen Jensen 
på biblioteket eller på mail vbj@dc-
bib.dk.

Fri entré.

LÆS BOGEN - SE FILMEN
Flensborg Bibliotek, Nørregade/ Nor-
derstr. 59, onsdag den 13. april kl.15: 
Marcel Pagnols »Min mors slot«. Bibli-
otekar Viggo Böhrnsen Jensen fortæller 
om Marcel Pagnol og viser filmen.
Marcel Pagnol (1895-1974) beskrev 
forenklede, men gennemslagkraftige 
figurer fra Provence. Nogle teater-
værker overførte han senere til film, 
hvilket gjorde ham til en folkelig suc-
cesforfatter og instruktør. 
Blandt hans mest populære værker 
hører erindringsbøgerne, som er ob-
ligatorisk læsning i de franske skoler.  
”Min mors slot” handler om en magisk 
sommer i de provencalske bjerge. 
Fri entré.

LILLIs LYTTESALON 
Fortællinger fra provisorietiden. Til 
den sidste lyttesalon i denne sæson på 
Flensborg Bibliotek, Nørregade/ Nor-
derstr. 59, onsdag den 6. april kl. 15 
har Lilli Bruhn fundet to humoristiske 
folkelivsskildringer fra provisorietiden. 
Provisorietiden kalder man perioden 
fra 1885 til 1894, hvor Estrup styrede 
landet med hård hånd.
Steen Schröder læser de to fortællin-
ger af hhv. Henrik Pontoppidan og 
Gustav Wied.
Fri entré; kaffe og kage kan købes.

Gode tilbud

[KONTAKT] Jaruplund-Veding-Sankel-
mark SSF-distrikt og Jaruplund menig-
hed inviterer til hygge med foredrag 
tirsdag den 5. april kl. 15 i kirkens lo-
kaler, hvor Claus Olsen på tysk afslut-

ter Martinstifts historie i 2. verdenskrig 
og bagefter.
Claus Olsen har skrevet en bog om 
Diakonische Werke inkl. Martinstift i 
150 år.

Foredrag om Martinstift

SYDTØNDER MED

[KONTAKT] Vestkystkultur omfatter 
fra næste sæson alle SSFs tre vest-
kystamter: Ejdersted, Sydtønder og 
Husum.
Koncertrækken Vestkystkultur blev 
skudt i gang for 12-13 år siden som et 
samarbejde mellem Husum og Ejder-
sted amter. 
Ved et fællesmøde fornylig for de to 
amtsstyrelser fra Husum og Sydtøn-
der amter, ytrede Sydtønder Amt 
interesse for også at komme med i 
samarbejdet. 
Det har de to oprindelige nu begge 
sagt ja til, og sandsynligvis bliver det 
en realitet allerede fra næste sæson. 
- Vi ville gerne prøve noget nyt, siger 
Ralf Hansen, formand for SSF Sydtøn-
der Amt. 
Han tror på, at det at udbyde en 
række af arrangementer, som man 
gør med Vestkystkultur, vil få flere til 
at føle, at det er noget, de selv har 
aktier i. 
I Sydtønder Amt har musikarran-
gementer hidtil mest været nogle 
koncerter på Sild med nogle ret store 
navne. 
- Men det var altid enkeltstående ar-
rangementer. Og de tiltrak ikke man-
ge af vore medlemmer fra fastlandet, 
siger Ralf Hansen.

ph 

Ralf Hansen tror på, at fælles branding 
og kontinuitet kan få medlemmerne til 
at mene, at arrangementet er deres. 
(Fotos: FlA)

Nu bliver Vestkystkultur
hele vestkystens kultur

[KONTAKT] Det er aldrig kedeligt, 
når blues'en bliver løftet. Og det var 
det bestemt heller ikke, da The Blues 
Overdrive den 18. marts i Bredsted 
løftede den op i det niveau, hvor man 
kunne nyde musikken også uden at 
være inkarneret bluesfan.
De første tre-fire numre var forholdsvis 

sagte, men efterhånden kom der mere 
og mere tempo på, så det vel nærme-
re kunne kaldes bluesrock.
Dansegulvet var stedse fyldt. Selv Ketel 
Lorenzen, der en ugestid forinden var 
fyldt 80, kunne ikke holde sig i ro.
Fremmødet var beskedent, men stem-
ningen fejlede ikke noget.

Fire veloplagte, glade spillemænd og 
et lige så engageret publikum gjorde 
bluesaftenen til et brag af en gang 
vestkystkultur. 
Se flere fotos på http://syfo.de/husum/

ph
 

De løftede blues'en
The Blues Overdrive startede nok sagte op, men fik ret hurtigt sat fut i fejemøget. (Foto: Peter Hansen)

[KONTAKT] Det er alment kendt, at 
traditioner og skikke holdes i hævd 
blandt brødrene på St. Knudsborg i 
Flensborg. Således var det 26. gang, 
at knudsbrødrene havde indbudt til 
en ældre-komsammen i lørdags under 
mottoet »Forår på St. Knudsborg«. 
Over 50 personer havde fundet vejen 
til Munketoft - nogle ved hjælp af en 
af SSF sponsoreret taxa - for at opleve 
et munternt program med underhold-
ning, klavermusik og fællessang og 
et stort kaffebord. Højdepunktet er 
traditionen tro et stort bingospil med 
mange gevinster, bl.a. en stor gave-
kurv sponsoreret af gildebroder og 
forhenværende oversekretær Jørgen 
Kristensen.
Gildekansleren Hans U. Harck bød 
velkommen til SSFs medlemmer i 
sognet, til beboerne i Nerongsallé 27a 
samt til beboere på Dansk Alderdoms-
hjem. Også Elfriede Hinz fra det fhv. 
15. SSF-distrikt, som i mange år har 
gjort en stor indsats for dette arrange-
ment, var tilstede.

EN GAMMEL TRADITION
I gamle dage gik Knudsbrødrene rundt 
i St. Hans sogn med julepakker til 
trængende, men det var svært at finde 

frem til de rigtige og være retfærdig, 
fortalte Hans U. Harck. Derfor be-
sluttede man for over 25 år siden at 
gå andre veje og prøvede noget nyt. 
Grundstenen til nutidens hyggeefter-
middag blev lagt, og den har nu stået 
på i mere end 25 år.
De færreste udenfor broderskabet 
har kendskab til, at Knudsgildet er 
mere end skydning. I »skråen«, som er 
gildets vedtægter, som sidst blev æn-
dret i 1921, står bl.a., »pleje af ædel 
selskabelighed i de gamle nedarvede 
former og understøttelse af uforskyldt 

forarmede og betrængte«.
Det er netop denne arv og forpligtelse 
fra forfædrene, som ved gennemførel-
sen af denne tradition efterleves.
Mon ikke der er enkelte i vores min-
dretal, der ved læsningen af disse 
linier kunne tænke sig at være med i 
den kreds af mennesker, der efterlever 
disse dyder, så er de velkommen at 
tage kontakt til broderskabet.
En dejlig fest blev afsluttet ved 18-ti-
den, og hver gik hjem til sit med min-
der om en dejlig dag.

HUH 

Ældre-forår på Knudsborg

Sonny Krämer fra Dansk Alderdoms-
hjem vandt den store gavekurv. (Fotos: 
privat)

Fætter Torben (16) og kusine Louisa 
(14) Harck viste, hvad de har lært på 
musikskolen i Flensborg; de underholdt 
med muntre stykker på gildets flygel - 
og ledsagede ved fællessangene.
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