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UGENs OVERSKRIFTER

Et venskabeligt ’guldbryllup’
[KONTAKT] Gennem 50 år har distrikt Welt-Vollerik
SSF dyrket et langt og trofast venskab med Grænseforeningens afdeling i Holsted, der tidligere på
sommeren markerede det venskabelige ’guldbryllup’
med en oplevelsesrig visit i Sydslesvig.

Læs mere på KONTAKT side 2

Artisteri i børnehøjde
[KONTAKT] Børne- og Ungdomshuset i Kappel
havde i hele sidste uge den cirkusglade sjællandske
institution Cirkus Kæphøj som nærmeste nabo. Gennem mere end 30 år har Cirkus Kæphøjs pædagogiske ledetråd været cirkus og artisteri i børnehøjde,
og børneartisterne imponerede på fornemmeste vis
både store og små under opholdet i Kappel.

UDNÆVNELSE

Sydslesvigudvalgets formand
bliver ny generalkonsul i Flensborg
[KONTAKT]”Et godt valg! Kim Andersen har alle forudsætninger for at
bestride posten som ny generalkonsul
i Flensborg qua sine mange år som
medlem og ikke mindst formand for
Sydslesvigudvalget.”
Sådan lyder kommentaren fra Jon
Hardon Hansen, formand for Sydslesvigsk Forening (SSF) efter den officielle
udnævnelse af 59-årige Kim Andersen
som ny dansk generalkonsul i Flens-

Læs mere på KONTAKT side 3

Hæderspris til generalkonsulen
[KONTAKT] Henrik Becker-Christensen, der indstiller karrieren som generalkonsul i Flensborg til september, blev i sidste uge hædret med Niels Kjems
Initiativpris, der blev indstiftet af Slesvigsk Kreditforening i 2010.
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Tillykke med
studenterhuen

[KONTAKT]Som så mange
gange før på denne tid af sommeren sætter masser af glade
og nyudsprungne studenter fra
Duborg-Skolen i Flensborg og fra
A.P. Møller Skolen i Slesvig deres
glade, jublende og triumferende
præg på gadebilledet.
’Det forsømte forår’ med lektielæsning, pensum og repetition
med eksamensfeber og sommerfugle i maven er overstået, og
den fortjente studenterhue skal
naturligvis vises frem og luftes
som den slags sig hør og bør.
Som de danske sydslesvigeres
kulturelle hovedorganisation skal
der naturligvis lyde et stort og
velment tillykke til alle de nye
studenter fra landsdelens danske
gymnasier, hvor afgangseleverne
i stor stil har tradition for at følge
deres studentereksamen op med
en længere eller mellemlang
videregående uddannelse nord
for den dansk-tyske grænse.
Her udmærker de sydslesvigske
studerende sig på fornemmeste
vis, fordi de både har det danske
sindelag, det danske sprog og
den danske kultur med under
studenterhuen – suppleret med
de fordelagtige dansk-tyske
sprogfærdigheder og den grundlæggende dobbeltforståelse, som
uvilkårligt følger med, når man
har rod i grænselandet og er udrundet af det danske mindretal i
Sydslesvig.
I en verden, der bliver mere og
mere international og, hvor forskellene og afstandene mellem

skoler, uddannelsesinstitutioner
og forsknings-miljøer rundt
om i den store verden bliver
udlignet som aldrig før, er det
fristende at kappe forbindelsen
til sit bagland, sin region og sit
hjemland for at søge lykken i
det fremmede og søge så langt
væk fra Livets Gang i Lidenlund
og den hjemlige andedam, som
eksamensgennemsnittet og som
den ny-erhvervede studenterhue
nu rækker.
For de nyklækkede studenter i
Sydslesvig er og bliver studenterhuen imidlertid pære-dansk.
Den fremstilles på bestilling i
Danmark af det navnkundige
københavnske firma CL Seifert,
der har mange års erfaring i at
tage mål på kloge studenterhoveder, så huen trykker de helt rette
steder.
Og med en dansk studenterhue
på hovedet må det være helt
oplagt – og i overensstemmelse med det danske mindretals
mission og vision, - at huerne og
deres stolte indehavere fortsat
søger mod Danmark for at studere og uddanne sig og finde deres
vej i livet.
Og ved samme lejlighed også optræde som gode og stolte ambassadører for det danske mindretal
og for det Sydslesvig, hvor de
trods alt har deres rødder. Både
under deres uddannelsesforløb
og efterfølgende.
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borg.
Kim Andersen, der tidligere har været
valgt til Folketinget for partiet Venstre,
er valgt blandt et ansøgerfelt på 28
kandidater, som lagde billet ind posten, da stillingen som generalkonsul
officielt blev slået op af Det Danske
Udenrigsministerium i starten af maj
måned. Og det var netop udenrigsministeriet, som mandag eftermiddag
i denne uge løftede sløret for, at Kim
Andersen skal
overtage posten
efter den nuværende generalkonsul Henrik
Becker-Christensen. Han fratræder
officielt sit embede
den 1. september
efter godt 18 vellidte år som chef
for det officielle
Danmarks diplomatiske repræsentation i Sydslesvig.
Præcis samme dag
overtager 59-årige
Kim Andersen officielt chefnøglerne
til generalkonsulatet på Nordgraven
19 i Flensborg,
der også fungerer
som arbejdsplads
for yderligere en
konsul og to konsularmedarbejdere
med tilhørende
kontorpersonale.
Men allerede nu -

små to måneder før sin officielle tiltræden - hilses Kim Andersen mere end
hjerteligt velkommen i embedet af Jon
Hardon Hansen, formand for Sydslesvigsk Forening, de danske sydslesvigeres kulturelle hovedorganisation.
”Kim Andersen vil på bedste vis kunne videreføre sin forgængers tætte
tilknytning til mindretallet. Hans store
kendskab til mindretallet og den veneration, han har udvist overfor de
dansksindede i Sydslesvig, gør ham
velegnet til stillingen”, udtaler Jon Hardon Hansen og fortsætter…:
”Samtidig besidder Kim Andersen med
den politiske profil, han har med i
bagagen, dét, der skal til for at bidrage
til at omsætte den danske regerings
Tysklandsstrategi. Jeg er sikker på, at
Kim Andersens diplomatiske evner vil
blive et konstruktivt bidrag til videreudviklingen af de gode dansk-tyske relationer både på nationalt og regionalt
plan”, vurderer formand for Sydslesvigsk Forening.
Jon Hardon Hansen beskriver i øvrigt
den kommende generalkonsul som
et godt og stærkt valg med henblik på
den stort anlagte markering af Genforeningen i 2020, idet Kim Andersen
straks fra start har været aktivt involveret i planlægningen af højtideligheden.
På vegne af Sydslesvigsk Forening
gratuleres Kim Andersen med udnævnelsen og stillingen som generalkonsul,
og formanden for SSF håber på et lige
så godt samarbejde med den kommende generalkonsul, som med man
har haft med den nuværende, Henrik
Becker-Christensen.

Kim Andersen (t.h.), der her ses sammen med fruen Birthe
Margrethe Andersen og hunden Miss Molly, som næsten altid
er en trofast følgesvend ved arrangementer i det sydslesvigske, var naturligvis også til stede ved det store friluftsmøde i
Flensborg under de seneste danske årsmøder i Sydslesvig for
en måneds tid siden. 1. september rykker han og familien
ind i generalkonsulatet i Flensborg.

SYDSLESVIGUDVALGET

Seneste beretning
fra Sydslesvigudvalget
[KONTAKT]Sydslesvigudvalget, som
er det officielle bindeled mellem det
danske mindretal i Sydslesvig og Folketinget på Christiansborg, har fornylig
udgivet sin årsberetning for 2016. Beretningen er den syvende i rækken.
Udover at præsentere sig selv og sine
opgaver og sine beføjelser gennemgår
Sydslesvigudvalget, der består af fem
medlemmer, som alle er udpeget Folketinget, en række af de væsentlige
sager, som har været på dagsorden i
det forgangne år.
Herunder den atter opblussede
sprogdebat om nødvendigheden af
at tale meget mere dansk end tysk
i mindretallets foreninger, skoler og
institutioner. Dertil omtalen sagen om
dansk mediestøtte til Flensborg Avis
og den efterfølgende lovændring, der
trådte i kraft 1. juli og som nu sikrer,
at den danske mediestøtte til mindretallets avis ikke fremover kommer

i farezonen. Endelig ofres der også
nogle linjer på udvalgets verserende
anmodning om muligheden for at
give dansksindede sydslesvigere og
medlemmer af det danske mindretal
dansk indfødsret og dermed dobbelt
statsborgerskab.
Undervejs i beretningen fremlægges
der ligeledes en række oversigter over
de drifts-, anlægs- og projekttilskud,
som Sydslesvigudvalget har bevilget til
de danske foreninger og institutioner
syd for grænsen.
Og det indgår også i beretningen, at
Sydslesvigudvalget har været medinddraget i beslutningen om, hvad der
skal ske med kursus- og overnatningscentret Christianslyst.
Rapporten, der tilsammen udgør 20
A-sider med tilhørende for- og bagside, kan læses i fulde længde via
Kulturministeriets hjemmeside. Her
har Sydslesvigudvalget været forankret

Sydslesvigudvalgets beretning forside
siden den nye danske regering blev
dannet i slutningen af 2016, hvor den
tidligere formand for Grænseforeningen, Mette Bock (LA) overtog hvervet
som Kulturminister efter sin forgænger
Bertel Haarder.
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DANSK KIRKE I SYDSLESVIG

RIGTIGE VENNER!!

Gudstjenester

4. s. e. trin, søndag den 09. juli 2017, Luk. 6, 36-42
Aventoft Menighedshus, 9.30, Knudsen
Egernførde, 10, Brask
FL Ansgar Kirke, se Volksbad
FL Helligåndskirken, 10, Ørsted
FL Sct. Hans, se Volksbad
FL Sct. Jørgen, 10, Egeris
FL Volksbad, 10, Økumenisk friluftsgudstjeneste
Frederiksstad, 9.30, Vogel
Garding, 9.30, Jørgensen
Husum, 11, Vogel
Jaruplund, 10, Treschow-Kühl
Lyksborg, 10, Fønsbo

Læk, 11, Knudsen
Rendsborg, 11.30, Brask
Ravnkær, 10, Korsgaard
Slv. Ansgar, 10, Nicolaisen
Sønder Brarup, 14, Fønsbo
Tønning, 11, Jørgensen
Valsbølhus, 10, Rønnow
Vesterland, 10.30, Hansen
Lørdag, den 08. juli 2017
Arnæs, Skipperkirken, 10, Korsgaard,
350 års jubilæum

ØKUMENISK

Atter fælles økumenisk
gudstjeneste ved havnen
[KONTAKT] ACK FL indbyder atter
engang til fælles, økumenisk havnegudstjeneste ved Flensborg ”DampfRundum” i Flensborg.
Det sker førstkommende søndag
formiddag klokken 10.00 ved hovedtribunen Nordertorkai (Volksbad) i
Flensborg i forbindelse med havnefesten 2017.
Hvert andet år står denne store fest i
gammel, men især imponerende tekniks tegn.
Det vil gudstjenesten tage op og kan

samtidig knytte til ved den.
Det unge band fra frikirken ”Arche” i
Sporskifte spiller under gudstjenesten,
der ledes af bypræsten, ”Stadtpastor”,
Johannes Ahrens.
Desuden medvirker foruden de nævnte lægfolk og præster fra den katolske,
den danske og andre kirker.
Den korte prædiken til temaet ”Guds
teknik” holdes af Preben K. Mogensen.
Temaet er valgt med reference til
DampfRundum naturligvis, men også
møntet på det marked med økologiske
varer, som finder sted lige i nærheden
ved Nørreport.
Allerede i morgen, fredag den 7. juli
kl. 17.30, altså før DampfRundum officielt åbnes af overborgmester Simone
Lange kl. 18, indbyder ACK FL til en
kort andagt.
Den ledes af provst Carmen Rahlf og
præst ved baptistkirken, André Peter.
Lige før kl. 18 vil alle byens kirkeklokker ringe.

UGEN
DER KOMMER
7.
SSF, SdU, Aktivitetshuset og DCB: Karibisk Nat på Flensborghus’ gård kl. 20.30 med
forudgående foredrag og romsmagning kl. 18.30 og foredrag med Mogens Rostgaard
Nissen kl. 19.30
Flensborg Ældreklubben Duborg: Hygge med kaffe, snak og kager på Flensborghus kl.
14.30
SSF-distrikt Dannevirke: Sommerfest ved Danevirkegården kl. 18
8.
Helligåndskirkens menighed: Middagskoncert med Stephan Krueger i Helligåndskirken
kl. 12
SSF-distrikt Nyhus: Tur til Dybbøl med efterfølgende grill
SSF Flensborg amt: Sommerfest i Oksbøl Forsamlingshus kl. 17
SSF- distrikt Rendsborg by: Heldagsudflugt for hele familien
SSF-distrikt Gettorp: Sommerfest hos Anne Oesterle i Großkönigsförde kl. 16
SSF-distrikt Mårkær: Sommerfest for børn ved børnehaven kl. 15 og for alle kl. 17
10.
Dansk Kirke i Sydslesvig: 500 år reformation – Koncert og foredrag med Ea Dal og Stephan Krueger og ”Luther og musikken” i Helligåndskirken Flensborg kl. 20
Mikkelbergs venner: Medlemsmøde på Mikkelberg kl. 18
11.
Lyksborg Kvindeforening: Udflugt til Haderslev fra ZOB kl. 8
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset kl. 19-22
12.
SSF-distrikt Skovlund/Valsbøl: Bogbussen kommer til Skovlund Forsamlingshus kl. 1314.30
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
SSF-distrikt Isted-Jydbæk: Husflid i Jydbæk Forsamlingshus kl. 18-20
13.
Dansk Kirke i Sydslesvig: 500 år reformation – Nordkirches reformationsskib gæster
Sønderborg med koncert og foredrag med Ea Dal og Stephan Krueger om ”Luther og
musikken” kl. 19
Ansgar Kirkens menighed Flensborg: Aftensang med Liselotte Kirkegaard og efterfølgende sommergrill i haven kl. 17
Lyksborg Børnehave: Danskkursus for begyndere i børnehaven kl. 19.30-21
SSF- og SSW-distrikt store Solt: Besøg af bogbussen samt kaffebord i Møllebro Forsamlingshus kl. 15
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
Slesvig Torsdagsklubben Frederiksberg: Møde på Slesvighus kl. 14.30-17
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Værterne fra Welt-Vollerwik SSF sammen med deres gæster fra Holsted Grænseforening, som har været fast venskabsforbindelse gennem de sidste 50 år.

50 års trofast venskab
[KONTAKT] Welt-Vollerwik SSF havde
først på sommeren besøg af Holsted
Grænseforening, som distriktet har
haft venskabsforbindelse til og gensidige besøg med i 50 år. Værterne og
deres gæster startede med at besøge
Horst Hoops grav, hvor de danske
venner fra Holsted lagde en smuk buket til hans minde.

Derefter gik turen forbi den dejlige,
mens desværre nedlagte Digeskole og
videre til restauranten ’Op des Burg’,
hvor deltagerne fik deres middagsmad.
Herefter fortsatte selskabet til det frisiske osteri i Tetenbüll, hvor alle fik
en spændende indblik i kunsten at
fremstille ost, der blev fulgt op af en
invitation til et fantastisk kaffebord hos

Martha Bischoff i Oldenswort.
En dejlig dag blev afsluttet med munter samtale og sange fra Højskolesangbogen. Martha, Erik, Johannes og
Margrethe fra Welt-Vollerwik takker
Holsted Grænseforening for det lange
og trofaste venskab.

DEN KINESISKE FORBINDELSE

’Ni Hao’ på Duborg-Skolen
[KONTAKT]Såvel de nyudklækkede
studenter som alle de øvrige gymnasieelever på Duborg-Skolen i Flensborg
får i disse dage rig lejlighed til at udvide deres ordforråd med sætningen ’Ni
Hao’, den kinesiske vending for ’Hej’
eller ’Goddag’.
For første gang nogensinde er det
nemlig lykkedes Duborg-skolen at
knytte så god kontakt til et tilsvarende
mindretalsgymnasium i verdens folkerigeste nation, at gymnasiet i denne
uge har fået besøg af en kinesisk delegation på 15 elever og en håndfuld
lærere fra Kina. Nærmere bestemt fra
byen Xinhuang i Hunan-provinsen i
det centrale Kina; der blandt andet er
hjemsted for det såkaldte Dong-mindretal.
De besøgende kinesere indkvarteres
privat under deres ophold i Flensborg,

hvor de blandt andet skal overvære og
deltage i den officielle dimissionsfest
på Duborg-Skolen i morgen aften
og også møde forskellige grupper og
repræsentanter fra såvel det danske
mindretal som det tyske flertal.
Der indgår også et besøg på Rådhuset
i Flensborg.
Inden de kinesiske gæster vender retur
til deres hjemland, skal de et smut
til Odense og København for blandt
andet at opleve H. C. Andersens Hus,
Tivoli, Den Lille Havfrue og andre obligatoriske attraktioner på dansk grund.
Bortset fra at sige ’Ni Hao’ og hilse
pænt på kinesisk manér, siger det sig
selv, at den indbyrdes kommunikation
mellem de sydslesvigske værter og
deres kinesiske gæster, der ikke har
meget tysk med i bagagen hjemmefra,
nødvendigvis må foregå på engelsk.

SSW

SSW siger tillykke til
Hans Olaf Christensen
[KONTAKT]SSW’s landsforbund og
SSW Flensborg sender deres varmeste
hilsener i anledningen af Hans Olaf
Christensens 90 års fødselsdag og ønsker ham et stort tillykke og alt godt
fremover.
Hans Olaf Christensen var i 1970’erne
og 1980’erne en af SSWs markanteste
politiske personligheder.
Som mangeårig byrådsmedlem og
gruppeformand har han i den periode
sammen med andre stærke personligheder som Rolf Lehfeld, Poul Hertramp eller Bent Meng præget SSW
Flensborgs politik.
Med sin stærke personlighed holdt
Hans Olaf Christensen sammen på
SSW’s byrådsgruppe og gjorde sit til at
den såkaldte Flensborg-model med de
dengang de tre store partier SSW, SPD
og CDU styrede byen.

Udover det var Hans Olaf Christenen
i mange år medlem af byens byggeudvalg, sad i mange år i byens magistrat
og var medlem i byens værkers tilsynsråd.
Hans Olaf Christensen var i mange år
driftsrådsformand for Flensborgs værft
(FSG) og hans store anseelse blandt arbejderne i byen hjalp SSW ved mange
af valgene i denne tid.
Også som medlem af SSWs landsstyrelse har Hans Olaf Christensen i en
årrække været med til at præget partiets politik på landsplan.
På vegne af SSW vil vi gerne takke
Hans Olaf Christensen for sin store
indsats for SSW og det danske mindretal. Vi håber han fortsat kan nyde sit
otium i Harreslev.
 	

Find os på
facebook!

Om et års tid går turen den anden vej.
Da vil en tilsvarende flok sydslesvigske
elever og lærere fra Duborg-Skolen
rejse den lange vej til Kina for at
komme på genvisit på gymnasiet i
Hunan-provinsen.

SSW

SSW holder
sommermøde
på Christianslyst
[KONTAKT]Kursus- og overnatningscenteret Christianslyst får denne gang
fornøjelsen at lægge plads og mødelokaler til, når Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) holder sit traditionelle
sommermøde.
Det sker fredag den 14. juli fra kl.
16.00-21.00.
Sommermødet gennemføres igen i år
sammen med et hovedudvalgsmøde,
hvor et væsentligt punkt på dagsorden
vil være evalueringen af landdagsvalget
2017 samt de indledende forberedelser til det forestående kommunalvalg
i 2018.
Mødet indkaldes af SSW’s landsstyrelse, der blandt andet lægger op til en
snak om, hvordan SSW skal profilere
sig op til kommunalvalget og, hvad der
skal til for at blive opstillet som kandidat for SSW.
Og – ikke mindst – hvordan Sydslesvigsk Vælgerforening får inddraget
flere kvinder i det kommunalpolitiske
arbejde. Alle medlemmer er velkommen til sommermødet. Forhåndstilmelding nødvendig senest mandag 10.
juli på mail: info@ssw.de eller telefon
0461-14408310.

Helligånden

Ny formand for
menighedsrådet
[KONTAKT] Menighedsrådet ved Helligåndskirken i Flensborg har fået ny
formand.
Efter årets generalforsamling har Anders Molt Ipsen overtaget pladsen for
bordenden efter Annemette Anker
Jakobsen, der fortsætter som næstformand.

Flensborg Avis - torsdag den 6. juli 2017 - side 3

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

BIBLIOTEKET

BØRNECIRKUS

Første brugerråd på vej for det
danske bibliotek i Sydslesvig
[KONTAKT]De daglige brugere af det
danske centralbibliotek på Nørregade i
Flensborg og i de tilhørende filialer andre steder i Sydslesvig kan inden længe
se frem til at få den samme medindflydelse på bibliotekets tilbud, service og
drift som biblioteksbrugerne nord for
den dansk-tyske grænse.
Her har de kommunale danske folkebiblioteker i mere end 20 år været
vant til at skulle tage et lokalt folkevalgt
biblioteksbrugerråd med på råd, og hen
over sommeren vil sådan et brugerråd
– som noget helt nyt – også blive en del
af hverdagen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.
Takket være en ekstra og nyligt vedtaget paragraf i bibliotekets vedtægter
(paragraf 13), - der altså ikke har noget
som helst at gøre med færdselspolitiets
gamle mulighed for at klippe nummerpladerne af de biler, som rundt
på gader og stræder uden at være i
orden, - lægger bibliotekets bestyrelse
nu op til, at det danske centralbibliotek
i Sydslesvig får sit eget folkelige bru-

gerråd, der skal agere sparringspartner
for bibliotekets ledelse og bestyrelse og
give input og feedback i forhold til den
daglige service, nye idéer, kulturelle
tilbud og andre initiativer.
Derudover vil en af repræsentanterne
i den kommende biblioteks-brugerråd
få direkte plads i biblioteks bestyrelse
med tilhørende tale- og stemmeret på
lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer, der er indstillet og valgt fra de
førende mindretalsorganisationer: Sydslesvigsk Forening (SSF), Skoleforeningen, SdU, Sprogforeningen samt Grænseforeningens afdelinger i henholdsvis
Danmark og Tyskland.
Det kommende brugerråd, der skal
vælges efter en forudgående opstillingsog valgproces, som annonceres i de respektive medier i Sydslesvig, forventes
sammensat i løbet af efteråret.
Medlemmerne vælges for en tre-årig
periode, og potentielle kandidater skal
være fyldt 18 år den dag, valget til biblioteksbrugerrådet finder sted.

MINDRETAL

Koschyk stopper som
mindretalskommitteret
[KONTAKT]Til stor beklagelse for
det danske mindretal i Sydslesvig har
Hartmut Koschyk, der repræsenterer
partiet CDU, fornyligt bebudet, at han
fratræder som forbundsregeringens
særlige mindretalskommitterede efter
sommerferien.
Fratrædelsen hænger sammen med, at
Hartmut Koschyk ikke genopstiller til
det tyske forbundsdags-valg i efteråret.
I de forgangne år som mindretalskommitteret har Hartmut Koschyk med

et gratis arrangement, hvor tilhørerne
får mulighed for at komme helt tæt ind
på livet af Luthers musik og salmer.
Arrangementet, der hedder ’Luther og
Musikken’, er bygget op som en blanding af koncert og foredrag, hvor Helligåndskirkens Kor medvirker under ledelse af organist Stephans Krueger og i
samarbejde med pastor Ea Dal fra Sct.
Hans kirke. Arrangementet starter kl.
20.00 og der er fri entré.

HISTORISK GENSYN

Nach zwei Jahrhunderten
zurück in Nordfriesland

Martin Rheinheimer (links) übergibt das
Buch an Thomas Steensen Foto: Ellen
Frömming, Nordfriisk Instituut

[KONTAKT]Gennem en hel uge har de
sovet i telte i et hjørne af sportspladsen bag Kaj Munk-Skolen i Kappel.
De har trodset sidste uges regnvejr og
tordenbyger.
De er gået på line en halv meters penge over jorden, hængt med hænder,
arme og hoved nedad fra svingende
trapezer, balanceret på langbenede
stylter, kørt på ethjulede cykler og
jongleret med bolde og cirkuskegler
uden at tabe hverken koncentrationen
eller de højtflydende rekvisitter.

Artisteri af høj klasse. 

Luther og musikken

[KONTAKT]Professor Martin Rheinheimer schenkte dem Nordfriisk Instituut
eine Handschrift von Hallig Oland Ein
vor über zwei Jahrhunderten auf Hallig
Oland entstandenes handschriftliches
Buch ist zurück in Nordfriesland.
Professor Dr. Martin Rheinheimer,
Historiker an der Süddänischen Universität in Odense, überreichte es jetzt
im Nordfriisk Instituut an Professor Dr.
Thomas Steensen.
Rheinheimer hatte im Bredstedter
Institut die nordfriesischen Familienunterlagen des Philosophen und Pädagogen Friedrich Paulsen ausgewertet,
dessen Vorfahren väterlicherseits von
Oland stammten. Besonders interessierten ihn die Aufzeichnungen von
Ipke Petersen, der um 1800 als Küster

Perfekt balance, indbydes sammenhold
og gensidig tillid blandt børnene fra
Cirkus Kæphøj. (Foto: Manfred Bauch)
Fra sidste weekend og en hel uge frem
har 70 børn og unge fra en kommunal
fritidsklub fra Holbæk været på gæstevisit i Sydslesvig med deres tilknyttede
pædagoger.
Fritidsklubben, der kalder sig Cirkus
Kæphøj, har i mere end 30 år arbejdet
og fungeret med cirkus som den pædagogiske ledetråd, hvor børn og unge
udvikler sig fagligt, personligt og socialt
gennem leg, artisteri, optræden og regulære cirkusforestillinger.
Trods det ’kæphøje’ cirkusnavn er

både børn og unge og voksne helt
nede på jorden. Også i hele sidste
uge, hvor det store cirkustelt og hele
’manegeriet’ var på fremmed græs lige
op af Børne- og Ungehuset i Kappel,
hvis daglige leder – fotoglade Manfred
Bauch – naturligvis ikke kunne dy sig
for at knipse en hulens masse billeder
af de dristige og dygtige børneartister,
som naturligvis også slog teltdugen op
til en håndfuld lokale cirkusforestillinger i ugens løb.

stort engagement varetaget mindretallenes interesse overfor såvel den
tyske regering som de tyske landspolitikere og ved flere lejligheder sat en
række særlige mindretals-anliggender
på dagsorden af egen drift. Hartmut
Koschyk sagde i sidste måned tak for
samarbejdet med mindretallenes særlige kontaktudvalg, der udvalget var
samlet i Berlin til sit sidste møde inden
sommerferien.

HELLIGÅNDEN
[KONTAKT]Martin Luther, som er et af
årets helt store hits i forbindelse med
markeringen af 500-året for reformationen, var en særdeles livsglad mand,
der elskede sang og musik ud over det
sædvanlige.
Han er blandt andet ophavsmand til
40 salmer og slog ofte strengene an på
sin lut.
Mandag den 10. juli slår Helligåndskirken på Nørregade i Flensborg døren
op til Luthers musikalske univers med

’Kæphøje’ børneartister indtog Kappel

auf Oland wirkte und sich intensiv
mit religiösen Themen beschäftigte.
Rheinheimer veröffentlichte 2016 das
Buch „Ipke und Angens“, in dem er
am Beispiel von Ipke Petersen und
seiner Frau Angens Ipkens detailliert
die damaligen Lebensverhältnisse auf
Oland schilderte. Bei seinen Recherchen stieß er in einem Braunschweiger
Antiquariat auf die Handschrift Ipke
Petersens aus dem Jahr 1811. Wie sie
dorthin gelangte, ist unbekannt.„Das
Buch gehört zu den anderen Papieren
ins Nordfriesische Institut“, meinte
Martin Rheinheimer und übergab
es jetzt an Institutsdirektor Thomas
Steensen, der es mit Dank und großer
Freude entgegennahm.

Erste Seite der Handschrift Ipke
Petersens

(Fotos: Manfred Bauch)

Cykelkunst og koreografi er påkrævet, når så mange ethjulede pedalatleter er samlet på så lidt manegeplads.

SSF RENDSBORG

Hos SSF i Rendsborg bli’r det
tyske sprog sat udenfor døren
[KONTAKT]Mens romanen ’Tysktime’
fra 1968 af Siegfried Lenz nærmest er
at betragte som en obligatorisk klassiker af pensum i mange danske skoler
og gymnasier, så bliver det tyske sprog
på det nærmeste sat uden for døren
hos SSF i Rendborg-Bydelsdorf, når
distriktet inviterer gamle såvel som nye
ansigter velkommen i sit dansksindede
fællesskab. Hvad enten programmet
står på strikkeaftener, fællesspisning,
børnedisco, basarer, dans, sport eller
familieudflugter.
Sådan lyder meldingen fra distriktets
formand, Magret Mannes.
I forlængelse af nyligt overståede årsmøder, hvor mottoet – som bekendt
– var ’Fornyelse Skal Der Til’, - tilføjer
Magret Mannes, at fornyelse som sådan ikke er et fænomen på de lokale
breddegrader.
”Vi har faktisk altid forsøgt os med nye
tiltag og afprøvet forskellige ting fra år
til år. Og næsten altid med det mål
for øje, at kan vi få børnene til at være
med, så kommer deres forældre også.
Et godt eksempel er, at vi som noget
relativt nyt inviterer til børnedisco
flere gange om året, og det tiltrækker
faktisk flere og flere børn og unge helt
op til ottende klasse”, tilføjer Magret
Mannes.
Familieudflugter er også et stort tema,
og SSF Distrikt Rendsborg-Bydelsdorf
arbejder allerede nu tæt sammen med
Hvad enten programmet står på fællesspisning, børnedisco, strikkeaften,
familieudflugter eller noget helt fjerde,
så har det tyske sprog ikke mange
chancer. Tysk bliver populært sagt ’sat
udenfor døren’, så deltagere nødvendigvis må tale dansk med hinanden.

både de lokale spejdere, skolen, børnehaven og ungdomshuset.
”Det samarbejde er simpelthen en
forudsætning, og så byder vi også ind
med en række forskellige ting, som
skal få forældrene til tale mere dansk.
Der findes for eksempel en strikkeaften, hvor der kun tales dansk, og det
tilbud bliver godt modtaget hos alle
generationer!”
Fælles aftensmad, hvor distriktet samler både børn og forældre, så de kan
lave mad og spise sammen bagefter, er
også vældigt populært.
”Også her sætter vi det så at sige det
tyske sprog udenfor døren, så der kun
bliver talt dansk og meget gerne skulle

anspore forældrene til også at tale
dansk, når der er sammen med deres
børn derhjemme”, oplyser Margret
Mannes.
Hun føjer til, at distriktet også med
jævne mellemrum arrangerer såvel nye
som gamle aktiviteter for de lokale ældre. Blandt andet ældrefrokost.
Det foregår som regel i forsamlingshuset, der ligger lige ved siden af pensionistboligerne.
Hos SSF Rendsborg-Bydelsdorf går nyt
og gammelt allerede hånd-i-hånd, for
fornyelse skal der til.
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DET KRIBLER

PÅ BY-TUR

Populære byvandringer
[KONTAKT]Byvandringerne med
Henrik Vestergaard, som SSF distriktet
og menigheden i Sct. Jørgen-Mørvig i
fællesskab tilbyder deres medlemmer
hvert forår og hvert efterår, er populære og bliver taget godt imod.
Tidligere på sommeren var godt 30
interesserede mødt frem ved Nikolaj
kirken på Søndertorv for at lære mere
om denne imponerende bygning, det
omliggende kvarter og Rødegade.
Ved den sidste destination var der dog
kun tid til at kigge ind i den forjættede gade og høre historien om H.C.

Andersens overnatning på hjørnet ved
Søndertorv.
Henrik Vestergaard er ikke en mand
af få ord, og han vil gerne dele mest
mulig af sin omfattende viden med
sine tilhørere. Selv om der derfor ikke
altid er tid til hele det aftalte program,
har det dog den positive bivirkning, at
deltagerne kan se frem til en ny spændende byvandring.
Rundturene i byen slutter altid med
et tilbud om fællesspisning for egen
regning, som langt de fleste deltagere
tager imod.

Færdigt arbejde. Så fornemt bliver resultatet, når store og små går sammen om at fremstille insekthoteller til naturens mindste
allermindste skabninger.

Bliv ’hotelejer’ for naturens småkravl
[KONTAKT]Naturen omkring os er
sprængfyldt med småkravl og bittesmå
insekter, som de fleste først lægger
mærke til, når de sætter sig på armen
for at suge lidt næring, når de summer
faretruende omkring børnenes sodavands-is eller kribler frem på terrassefliserne, fordi termometeret i myreboet er kommet op i det røde felt.
Selv om insekter og småkravl kan være
nogle irriterende størrelser, så er de
ikke desto mindre nyttedyr, der fortjener samme hjælpsomhed fra os mennesker som havens fugle og pindsvin,
som i den bedste mening bliver ’for-

kælet’ med foderbrætter, redekasser
og pindsvinehuse, hvor de kan være i
sikkerhed, når æggene skal klækkes og
ungerne skal fodres op.
Naturens allermindste beboerne – de
flyvske insekter og de drilske småkravl
- er til gengæld i centrum, når SSF Frørup-Oversø og SSF Tarp-Jerrishøj indkalder til en fælles familie- og aktivitetsaften Trene-Skolens Oversø-Frørup
Afdeling på Vanderupvej 5 i Frørup.
Her kan store og små lægge ud med
at fremstille deres eget insekthotel, før
aftensmaden fortæres i fællesskab.
Deltagerne, der mindst skal være 14

år, hvis ikke far og mor også er med,
tilbydes undervejs at få hjælp og instruktion af Georg, Inger og Siggi, der
ved alt om, hvordan man skruer et
velfungerende og nyttigt insekthotel
sammen.
Insekthotel-dagen med tilhørende fællesspisning finder sted torsdag den 14.
september med start kl. 16.00. De
koster 10 euro at deltage.
Sidst frist for tilmelding (og betaling) er
fredag 21. juli og det foregår i SFO’en
på Trene-Skolen i Tarp eller via mailadresse: hooopies@t-online.de

DET FÆNGER

Massivt fremmøde til santkhans i
Bredsted
[KONTAKT]Den smalle skovvej, som
fører til Gritshever vest for Bredsted,
var pakket med biler, så man næsten
skulle tro, at der var fodboldkamp.
Og foran FDF-hytten stod cykel ved
cykel.
Trods truende tunge skyer var langt
over hundrede deltagere – op mod
1440 – mødt op, da SSF og FDF I
Bredsted bød til midsommerfest i slutningen af sidste uge.

Sognets forholdsvis nye præst, Trine
Parbo, leverede en humoristisk, men
også tankevækkende båltale, inden
bålet med de to hekse blev tændt af
FDF’erne.
Dernæst blev der spist grillpølser, og
de mange fremmødte - unge og gamle
- hyggede sig et par timer under det
grønne løv.

Menighed besøger Museum
Sønderjylland
[KONTAKT] Der venter kirkegængerne
ved Helligåndskirken i Flensborg en
ekstra stor oplevelse, når den planlagte
gudstjeneste er overstået søndag den
16. juli.
Denne dag har menighedsrådet
nemlig planlagt en sommerudflugt til
Museum Sønderjylland i Haderslev,
hvor deltagerne kan opleve museets
aktuelle udstilling om reformationen,
der allerede spredte sig til Sønderjylland og de daværende hertug-dømmer
i 1525.

I Danmark var det den unge tronarving Christian, den senere kong
Christian d. III, der brød det nationale
tilhørsforhold til den katolske kirke. Et
brud, der medførte store ændringer
indenfor selve kirken og for det civile
samfund i øvrigt. Undervejs serveres
frokost og kaffe. Sommerudflugten
starter umiddelbart efter gudstjeneste,
og koster 10 euro pr. deltager. Seneste
forhåndstilmelding er mandag 10. juli
ved Jacob Ørsted (Tel. 56446) eller
mail: oersted@kirken.de.

Sechs friesische Themen von Fachleuten
allgemeinverständlich erklärt

De to hekse og resten af bålet futtede
lystigt og bidrog til stemningen.

[KONTAKT] På grund af en intern
misforståelse ser SSF Flensborg Distrikt
Centrum-Duborg-Vest sig allerede
nu nødsaget til at præcisere, at årets
adventsfest – altså om cirka et halvt
års tid – finder sted på Flensborghus
lørdag den 2. december med start kl.
14.30. Det oplyser distriktets formand,
Holger Zeh..

MUSEUMSBESØG

NORDFRIISK INSTIUUT

Trine Parbo holdt båltalen i Bredsted.

PRÆCISERING
Adventsfesten holdes
altså den 2. december

Henrik Vestergaard midt iblandt deltagerne foran Heinrich Sauermanns bolig i
Søndergravene.

MIDDAGSKONCERT

Dansk orgelmusik i Helligåndskirken
[KONTAKT]I overmorgen, lørdag den
8. juni, holder organist Stephan Krueger ved Helligåndskirken i Flensborg
middagskoncert i kirken med dansk
orgelmusik på repertoiret. I anledning
af 200-året for Niels Wilhelm Gades
200 års fødselsdag vil lige netop denne
dag holde fokus på hans orgelstykker,
da Stephan Krueger blandt andet vil
fremføre ’Tre Tonestykker, opus 22’ af

Gade. Derudover kan tilhørerne også
få lejlighed til at lytte til koraler af Per
Nørgaard og ’Sank-Markus-Præludier’
af Peter Elkjær Petersen. Lørdagens
middagskoncert begynder kl. 12.00 og
varer ungefähr en halv times tid. Der
er fri entré.

[KONTAKT] Am 28. Juni began das
27. Nordfriesische Sommer-Institut.
Einen bunten Strauß von sechs Veranstaltungen präsentiert das Nordfriisk
Instituut in Bredstedt im Nordfriesischen Sommer-Institut 2017 an Einheimische und Feriengäste gleichermaßen.
Albert Panten, einer der besten Kenner der mittelalterlichen Geschichte
Nordfrieslands, eröffnet den Reigen
am Mittwoch, 28. Juni, anlässlich
des 500. Jubiläums des Wittenberger
Thesenanschlags mit einem Vortrag
darüber, „Wie Luthers Lehre nach
Nordfriesland kam“.
Dr. Claas Riecken und Prof. Dr. Thomas Steensen vom Nordfriisk Instituut
sprechen am Mittwoch, 12. Juli, über
das Adelsgeschlecht „Von und zu Reventlow“ und dessen Verbindungen
zu Nordfriesland. Die Schriftstellerin
Franziska Gräfin zu Reventlow, die in
Husum aufwuchs, und Diana Gräfin
von Reventlow-Criminil, die als „Halliggräfin“ bekannt wurde, sind nur
zwei von mehreren Familienmitgliedern, die vorgestellt werden.
Der Frage, wie Nordfriesland und
das Friesische in Klischees und in der
Werbung vorkommen, gehen der
freie Journalist Ernst-Jürgen Walberg
und die Mitarbeiterin des Nordfriisk
Instituut Inga Werth nach. Die Veranstaltung am Mittwoch, 26. Juli, trägt
den Titel: Frisch und Friesisch auf den
Tisch“.

Der Architekt und Diplom-Ingenieur
Gregor Sunder-Plassmann richtet
einen besonderen Blick auf Nordfriesland, wenn er am 9. August über
„Neue Architektur in alten Mauern“
referiert. Der Vortrag wird zusammen
mit der Interessengemeinschaft Baupflege veranstaltet.
„Was macht der Poet?“, fragt am 23.
August der Kieler Medien- und Literaturwissenschaftler Dr. Ole Petras
anlässlich der 200. Wiederkehr des
Geburtstages der beiden berühmtesten nordfriesischen Theodore: Storm
und Mommsen.
Der neue Flensburger Lehrstuhlinhaber für Nordfriesisch und Minderheitenforschung, Prof. Dr. Nils Langer,
spricht am 6. September über „Das
Nordfriesische als ‚unsichtbare Sprache‘“. Erst in den vergangenen Jahrzehnten kann man die Sprache auf
Schildern in der Öffentlichkeit öfter
sehen und seither gibt es auch mehr
Friesen, die ihre Muttersprache schriftlich benutzen.
Alle Vorträge finden im Nordfriisk Instituut – Nordfriisk Futuur, Süderstraße
30 in Bredstedt statt. Sie beginnen
jeweils um 19.30 Uhr. Die Reihe wird
von der Nord-Ostsee Sparkasse unterstützt. Alle Interessierten sind herzlich
willkommen. Anstelle eines Eintrittsgeldes wird jeweils um eine Spende
gebeten.
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DAGS DATO

INITIATIVPRIS

Dags
2017 Dato
6. juli

Henrik Becker-Christensen, der forlader posten som generalkonsul i Flensborg efter sommerferien, blev i sidste
uge tildelt Niels Kjems Initiativpris,
som blev indstiftet i 2010 af Slesvigsk
Kreditforening. Under overrækkelsen
var han ledsaget af hustruen Grethe
Bay Becker, og parret fik fortjent stor
hyldest og klapsalver for deres fælles
indsats og fremtræden gennem mere
end 18 år. (Foto: FLA/Lars Salomonsen)

Historiske punkt-nedslag
på dagen i dag – 6. juli.
6. juli 1415: Den tjekkiske reformator
og universitets-professor Jan Hus dømmes som kætter og brændes på et bål i
byen Konstanz.
6. juli 1535: Teologen og den humanistiske britiske forfatter Thomas More,
ophavsmand til den filosofiske udgivelse Utopia, bliver halshugget i Tower
of London, fordi han ikke anerkender
kong Henrik den 8. som overhoved
for den engelske kirke.
6. juli 1849: Under et slag mod preusserne ved Fredericia, som de danske
tropper vinder, mister General Olaf
Rye livet.
6. juli 1858: Ni år efter ovennævnte
slag kan Fredericia afsløre statuen
”Den Tapre Landsoldat”, udført af billedhuggeren H. W. Bissen.
6. juli 1912: Femte udgave af De
Moderne Olympiske Lege, udviklet og
oprindeligt udtænkt af grev Pierre de

Coubertin, åbnes officielt i Stockholm.
Godt 2.400 atleter fra 18 nationer
deltagere.
6. juli 1928: Verdens første talefilm,
The Lights of New York, har premiere
i New York City.
6. juli 1942: Anne Frank og hendes
jødiske familie må for første gang gemme sig for nazisterne i Amsterdam.
6. juli 1986: Ifølge en uofficiel opgørelse, runder klodens samlede befolkningstal lige præcis denne dag fem
milliarder mennesker.
6. juli 1994: Som den første amerikanske præsident nogensinde aflægger
Bill Clinton et officielt besøg i de baltiske lande, som tidligere hørte under
Sovjetunionen.
6. 1998: Den italienske ministerpræsident Silvio Berlusconi findes skyldes
i bestikkelse og idømmes to år og ni
måneders fængsel.

FLYTTEDAG FOR FLØJTER

Blokfløjtekoncert flyttes til
Ansgarkirken i Slesvig
[KONCERT]”Nu er der ikke længe til vi
kommer og spiller hos Jer i Slesvig, og
vi glæder os!”
Sådan lyder meldingen fra de to velspillende fløjtenister Stine Benjaminsen og Sveinrún Eymundsdóttir, der
spiller og optræder sammen under
navnet Duo Bragi, og som lige netop
her til aften giver klassisk koncert i
Slesvig med et repertoire, der spænder over alt fra danske Carl Nielsen
til Heinz Irsen, Fransesco Guami Lucchece og Michel Blavet plus et par af
deres egne kompositioner.
Koncerten, der oprindeligt var programsat i Slesvighus, er blevet flyttet til
Ansgarkirken. Koncerten starter klokken 20.00.

[KONTAKT] Henrik Becker-Christensen, der stopper som generalkonsul i Flensborg efter sommerferien og efter mere end
18 år på posten, blev i sidste uge hædret med Niels Kjems Prisen, som Slesvigsk Kreditforening indstiftede i 2010 og som
hvert år lige siden er blevet tildelt en personlighed eller en gruppe af personer, der har gjort eller udrettet noget helt ekstraordinært inden for eller for det danske mindretal.
”Og det sidste er i høj grad tilfældet for modtageren af Niels Kjems Initiativpris 2017. Årets prismodtager er ganske vist ikke
udrundet af det danske mindretal, men har til gengæld fået Sydslesvig ind under huden efter flere års intensivt engagement
for og i mindretallet. Gennem sin tilstedeværelse og sine tilskyndelser, oplæg, foredrag og kontaktarbejde hen over grænsen
har vores modtager bidraget til at profilere Sydslesvig i offentligheden, og derved øget forståelse for det danske mindretal –
såvel historisk som aktuelt.”
Sådan lød oplægget fra Jens A. Christiansen, generalsekretær ved Sydslesvigsk Forening (SSF) og medlem af bestyrelsen for
Slesvigsk Kreditforening forud for afsløringen af årets prismodtager, der blev uddelt og overrakt under kreditforeningens generalforsamling i sidste uge.
På baggrund af disse indledende ord kom det ikke bag på ret mange af de tilstedeværende, at generalkonsul Henrik
Becker-Christensen kort efter blev kaldt frem for at modtage Niels Kjems Initiativpris, der udover hæder og ære består af en
kunstnerisk udformet bronzeskulptur, som forestiller stævnen af et vikingskib; udført af den sydslesvigske kunstner, Siegfried
Fuhrmann.
I forbindelse med den personlige overrækkelse af prisen fik Henrik Becker-Christensen følgende hyldestord med på vejen
fra Jens A. Christiansen:
”Kære Henrik. Du modtager prisen for dit eminente diplomatiske arbejde for pleje og styrelse af de folkelige, historiske og
kulturelle bånd og relationer mellem Danmark og det danske mindretal. Med oprigtig interesse, sympati og flid har du fulgt
det danske arbejde og forvaltet generalkonsulatets mission og opgave siden 1920 til UG.”
”Dertil kommer, at Du ikke har blandet dig unødigt og uden grund. Men, når Du fandt anledning til at kommentere og
bidrage med input, har det hver gang været velvalgt og ofte retningsgivende for håndteringen af aktuelle og væsentlige
mindretalsspørgsmål. Og endelig har Du været en aktiv støtte i forbindelse med forberedelserne til Sydslesvigloven og håndteringen af den mindretalspolitiske krise, som opstod i 2010, da landsregeringen i Kiel reducerede elev-tilskuddet til det
danske mindretal. Du ydede en stor indsats, som vi skylder Dig en stor tak for,” fremhævede Jens A. Christiansen.
Under overrækkelsen af Niels Kjems Initiativprisen var generalkonsulen ledsaget af sin hustru, Grethe Bay Becker.

REFORMATIONS-JUBILÆUM

Wie Luthers Lehre nach Nordfriesland kam
Blokfløjte-duoen Duo Bragi – Stine
Benjaminsen og Sveinrún Eymundsdóttir – optræder i aften i Ansgarkirken i
aften. En klassisk koncert i to afdelinger
med klassiske stykker på programmet.

SPEJDERNES LEJR 2017

Unge SSF’ere inviteres med på
Danmarks kommende Ungdoms-Ø
[KONTAKT] Når tusindvis af spejdere slår teltpløkkerne i jorden på Kær
Vestermark i udkanten Sønderborg
for at gennemføre SPEJDERNES LEJR
2017, søsætter de arrangerende spejderorganisationer samtidig Danmarks
kommende Ungdoms-Ø, hvor der skal
sættes og afprøves helt nye standarder
for samfundsansvar. Og hvor Ungdoms-Øen i fem hele dage vil sætte
fokus på FN’s 17 Verdensmål gennem
debat, dialog og handling.
Det foregår alt sammen på Ungdoms-Øens Verdensmålsplads, der placeres lige uden for den store spejderlejr
”Verdensmålene består af 17 konkrete
mål, som frem mod 2030 skal sikre
en mere bæredygtig udvikling for såvel mennesker som dyr og planter på
den planet, vi alle sammen deles om.
Verdensmålene gælder for alle lande
og de handler blandt andet om at afskaffe fattigdom og sult, om at reducere
uligheder, sikre god uddannelse og
bedre sundhed for alle plus anstændige
arbejdsforhold og at sikre fred og sikkerhed over hele verden. Alle disse mål
vil være afsæt for det store udendørs
laboratorium, vi i fællesskab opbygge
på Verdensmålspladsen på Ungdoms-Øen”, oplyser Marc Bachmann
på vegne af de danske spejderkorps

Lokal hæderspris til den
afgående generalkonsul

bag SPEJDERNES LEJR 2017.
For at få Ungdoms-Øen, kaldet Explorer Island 2, til at fungere så optimalt
som muligt, er lejrens arrangører netop
nu på udkig efter 15-25 frivillige unge,
som har tid og lyst og overskud til at
arrangere og drive Ungdoms-Øen i de
fem hele dage fra 24.-28. juli, som øen
vil være i gang under sommeren store
spejderlejr på Als.
”Vi leder først og fremmest efter unge
hjælpere, der er mellem 15 og 25 gamle. Som kommer fra eller har tilknytning
til grænseregions-området – altså Sønderborg, Tønder, Aabenraa, Haderslev
og alt, hvad der ligger derimellem.
Skulle der nu være nogle unge SSF’ere
fra Sydslesvig, som har mod på at yde
en frivillig indsats i lige netop det her
projekt, så er de naturligvis mere end
velkommen”, påpeger Marc Bachmann.
På tværs af baggrunde og kompetencer
inviterer han og de øvrige nøglepersoner bag SPEJDERNES LEJR 2017 unge
fra forskellige ungdomsfællesskaber og
netværk i hele grænseregionen til at
melde sig under fanerne, og meget gerne tage én eller to ekstra kammerater
med i farten.

[KONTAKT] Albert Panten referierte
zur 500. Wiederkehr des Thesenanschlags im Nordfriisk Instituut.
Martin Luther (1483–1546) hat gut
abgeschrieben, und Hermann Tast
(1490–1551) war nicht der erste Reformator in Husum. So lauteten die
Kernbotschaften des ersten Vortrages
im Rahmen des 27. Nordfriesischen
Sommer-Instituts im Bredstedter
Nordfriisk Instituut. Im bis auf den
letzten Platz besetzten Vortragssaal erläuterte der Niebüller Geschichtsforscher Albert Panten anhand zahlreicher
Quellen den Einzug des lutherischen
Glaubens in Nordfriesland. In einer
von Not und Krisen geprägten Zeit

fielen reformatorische Gedanken auf
fruchtbaren Boden. „Luther war ein
Werkzeug des Zeitgeistes, und sein
Erfolg hing mit dem Geld zusammen“,
schätzte Panten die Lage im frühen
16. Jahrhundert ein. Immer mehr
musste bezahlt werden, um zum Seelenheil zu gelangen. Es grummelte im
Volk. Erste reformatorische Gedanken
kamen über Magister Dietrich Becker
nach Husum. Erst später ließ sich Hermann Tast auf die neue Religion ein.
In der nachreformatorischen Zeit
setzten sich aber bald wieder die alten
Strukturen durch, allerdings in anderem Gewand. Panten belegte diese
Praxis mit Dokumenten aus Nord-

Albert Panten beim Vortrag im Nordfriisk Instituut.

friesland. Es bestand eine Kontinuität
der „ritualisierten Geldzahlungen“,
die teilweise bis ins 19. Jahrhundert
reichte. So wurde z. B. die Abschaffung des „Zehnten“ durch die Zahlung
einer Landsteuer ersetzt. Auch die
„Einsetzung“ neuer Geistlicher wurde
pragmatisch gehandhabt: Aus den
katholischen Pfarrern wurden kurzerhand lutherische Pastoren. Und die
Abschaffung des Zölibats verhalf den
„Köchinnen“ im Pfarramt nicht immer
zum erhofften Ehestand. „Mein Vortrag ist nun beendet, die Reformation
nicht“, schloss Panten seine mitreißenden Ausführungen.

Albert Panten am Büchertisch mit Institutsmitarbeiterin
Ellen Frömming und Britta Meinke von der Breklumer Bücherstube.

JARDELUND

Udstilling om de slidsomme kolonister
[KONTAKT]”Kolonister i hertugdømmet Slesvig”. Sådan lyder overskriften
på en aktuel udstilling om de slidstærke og slidsomme kolonister, som
i resten af denne måned udstilles på
Christian Lassens Minde Museum i

Jardelund. Udstillingen, som både er
arrangeret på dansk og på tysk, eksponerer beretningen om de tilflyttere
og kolonister, der frivilligt lagde deres
hjemstavn, familier og bagland bag sig
for i stedet at opdyrke det genstridige

hedelandskab og de uvejsomme mose-områder i det slesvigske. Udstillingen er åben for publikum alle torsdage
mellem 9.00-12.00 til og med den 27.
juli.

