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UGENs OVERSKRIFTER

SSF FLENSBORG BY

Hun skal høres!
Lørdag 18. marts optræder den danske singer-songwriter Mette Juul i Medborgerhuset i
Eckernførde. Et sjældent hørt talent med en suveræn stemme, der bør og skalk høres.

Læs mere på KONTAKT side 2

Han skal forske!

30-årige Rejhan Bosnjak, historiker og forskningsstipendiat ved Dansk Centralbibliotek i Flensborg,
har netop lanceret en omfattende digital spørgeskema-undersøgelse som en del af endnu et større
forskningsprojekt om det danske mindretal.

Læs mere
mere på
på KONTAKT
KONTAKT side
side 4x
Læs

Han skal opleves!
Torsdag aften i næste uge gæster den italienske dramatiker og multikunstner Paolo Nani den Danske
Skole i Nibøl. Han opfører den lattermilde forestilling Brevet, som han har begejstret hele verden med
siden 1992. Skal opleves!

Læs mere på KONTAKT side 5

Sydslesvigsk Forening

Mindretallet er
altid et studie
værd

[KONTAKT] Det danske mindretal i Sydslesvig har i de seneste
uger været udsat for meget
opmærksomhed fra dansk side.
Især fra den danske dagspresse,
hvor både de æterbårne medier
og den trykte presse har ofret
sendetid og spalteplads på det
danske mindretal.
Interesse for mindretallet udvises
imidlertid også både danske og
udenlandske universiteter.
Som omtalt på side 4 i denne
udgave af KONTAKT er forskning og fordybelse i regionens
mindretal nærmest blevet ’hot
stuff’ blandt studerende og historikere på såvel danske som
udenlandske institutter og læreanstalter.
Netop i disse dage har to universitets-historikere i henholdsvis
Danmark og Skotland – helt
uafhængigt at hinanden – indledt hvert sit forskningsprojekt,
som med forskellige afsæt og
indfaldsvinkler vil undersøge og
afdække det danske mindretals
selvforståelse og nationale såvel
som internationale tilhørsforhold
i en verden, der bliver mere og
mere digitaliseret og global.
Begge studerende – historiker
og forskningsstipendiat Rejhan Bosnjak, som er tilknyttet
Forskningsafdelingen ved Dansk
Centralbibliotek i Flensborg, og
Ruairidh Tarvet, der studerer
ved University of Edinburgh
i Skotland – har i denne uge
sat hver sin spørgeskemaundersøgelse i søen i håb om, at
medlemmerne af de respektive
mindretal både nord og syd for
grænsen vil besvare og deltage i,
så deres tilbagemeldinger bliver

så mangfoldige, nuancerede og
opdaterede som overhovedet
muligt.
Et prisværdigt initiativ fra de to
universitetsforskeres side.
Uanset, hvad deres forskning
munder ud i og, hvilke konklusioner, de når frem til, når
resultaterne af deres spørgeskema-undersøgelser gøres op og
analyseres sammen med alle
deres øvrige dataindsamlinger
og informationer, så er det altid
relevant og spændende at blive
kigget i kortene og få sat nye
ord og formuleringer på de sammenhænge og de ’indlysende’
selvfølgeligheder, som vi alle
sammen alt for ofte har for vane
at tage for givet.
Det danske mindretal i Sydslesvig har altid og vil altid være et
studie værd.
SSF opfordrer derfor som udgangspunkt alle sine medlemmer
- og alle andre med tilknytning
til det danske mindretal - om
aktivt at bistå de to historikere
ved at klikke ind på de direkte
digitale links til de to aktuelle
spørgeskema-undersøgelser.
Det er naturligvis enhver frit
for at springe over og undlade
at deltage, hvis man er af den
opfattelse, at ens relationer og
tilhørsforhold til det danske mindretal er en privat sag.
Via SSF’s hjemmeside og den
digitale udgave af denne uges
version af KONTAKT et det muligt at klikke ind på såvel Rejhan
Bosnjaks som Ruairidh Tarvets
digitale spørgeskema-undersøgelser.
Sydslesvigsk Forening

-Tillykke med Friheden og en stor tak for indsatsen som bykonsulent i knap 19 år, lød det fra generalsekretær Jens A. Christiansen.

Viggos velfortjente farvel
[KONTAKT] Det er altid vemodigt at
tage afsked med kolleger og arbejdskammerater, man har arbejdet sammen med gennem mange år.
Men afskedens stund og den allersidste arbejdsdag bliver som regel betydeligt lettere at komme over, når man
har fortjent den og, når den rundes
af på festlig manér med reception,
personlige afskedsgaver, takketaler,
anerkendende skulderklap og lidt godt

til ganen i selskab med gode venner,
der både under én og ønsker én det
bedste.
Og lige netop derfor var der al mulig
grund til højt humør og smil over hele
linjen, da SSF i sidste uge tog afsked
med sin trofaste og myreflittige konsulent for SSF Flensborg by gennem de
sidste knap 19 år, Viggo M. Petersen.
Han har valgt at gå på pension i en
alder af 62 år, og det er bestemt en

velfortjent beslutning efter hans mangeårige virke og indsats som bykonsulent for SSF i Flensborg by.
I afskedens stund var der rosende ord
og stor tak fra SSF’s generalsekretær
Jens A. Christiansen, fra den nuværende og fra den tidligere bestyrelsesformand fra SSF Flensborg by, fra foreningens konsulentkolleger og fra flere
andre, der har nydt godt af Viggos flid
og foretagsomhed og store organisatoriske overblik i en mangfoldig forening
med mange aktører og medlemmer at
tage hensyn til.
Viggo M. Petersen indleder sit otium
med en rejse til Australian sammen
med sin hustru, Inger, der oprindeligt
stammer from Down Under.
Posten som konsulent for SSF Flensborg by overtages 1. marts af Kay von
Eitzen.

Viggo M. Petersen fik også et par muntre og taknemmelige ord med på vejen
af den nuværende bestyrelsesformand
for SSF Flensborg by, Preben Kornum
Mogensen.

Gæster fra nær og fjern var mødt op
for at sige tak for indsatsen og pænt
farvel til den netop afgåede konsulent
for Flensborg by, Viggo M. Petersen,
under afskedsreceptionen på Flensborghus i sidste uge.

End ikke på den sidste arbejdsdag
kunne Viggo M. Petersen undslå sig det
gode selskab.
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DANSK KIRKE I SYDSLESVIG

JAZZ / EGERNFØRDE

Gudstjenester
Seksagesima, søndag den 19. feb.
2017, Mark. 4, 1-20
Egernførde, 10, Mønsted, ef. medlemsm. m. v.
FL Ansgar Kirke, 10, Mogensen
FL Helligåndskirken, 10, Jacobsen
FL Sct. Hans, 10, Dal ef. generalfors.
FL Sct. Jørgen, 15, Dal
Frederiksstad, 19, Vogel
Garding, 9.30, Jørgensen
Gelting, 10, Korsgaard
Harreslev, 11.30, Mogensen
Husum, 15, Vogel
Kappel, 14, Korsgaard, ef. generalfors.
Lyksborg, 10, Fønsbo

Medelby skole, 9.30, Rønnow
Rendsborg, 14.30, Mønsted
Skovlund forsamlingshus, 11, Rønnow
Slv. Ansgar, 10,
Sørup Sognekirke, 9, Steen
Tønning, 11, Jørgensen
Vanderup, 10,Treschow-Kühl
Vesterland, 10.30, Hansen
Torsdag, den 16. feb. 2017
Egernførde,16,Mønsted, ældreboligerne
Onsdag, den 22. feb. 2017
Sdr. Brarup, 17, Steen, fastelavn

SDU TARUP

Få ram på ’grisen’
til fastelavn
[KONTAKT] Det er helt normalt, at
man slår katten af tønden til fastelavn.
Det er bare ikke nok for Sydslesvigs
danske Ungdomsforening i Tarup.
Her vil de også have ram på ’grisen’.
SdU’s petanque-udvalg benytter nemlig lejligheden til at invitere til lokalt
fastelavns-stævne, hvor deltagerne
spiller triple med skiftende makkere.
Det hele foregår naturligvis indendørs,

så hallen både vil lægge ører og akustik til de høje smæld fra tøndeslagningen, når de udklædte svinger køllen,
og de mere diskrete fingerknips, som
er petanquefolkets måde at påskønne
et godt og præcist kast med de tunge
metalkugler.
Fastelavn-arrangementet i Tarup finder
sted lørdag 25. februar fra 13.0017.00

UGEN
DER KOMMER
17.

Flensborg Ældreklubben Duborg: Spisning - gulaschsuppe m/hjemmebagt brød,
tiramisu og kaffe på Flensborghus kl. 12
SSF: Teatret Møllen opfører ”En mand der hedder Ove” på Slesvighus kl. 20
SSF-distrikt Skovlund-Valsbøl: Grønlangkål i Skovlund Forsamlingshus kl. 18.30
SSF-distrikt Hatsted: Ølsmagning på Husum Brauhaus kl. 17
SSF-distrikt Tønning: Grønlangkålsspisning på Uffe-Skolen kl. 18.30
SSF- distrikt Pris-Klaustorp: Generalforsamling i Christianshus kl. 19.30
Slesvig SSF-distrikt Frederiksberg: Optakt til teaterforestillingen med smørrebrød i den
lille sal på Slesvighus kl. 18
SSF- og SSW-distrikt Kappel: Fælles Nytårsreception med nabodistrikterne på Kappel
Fritidshjem kl. 19

18.

SSF- og SSW-distrikt Bøgelund-Holt-Jarlund-Medelby-Østerby-Vesby, VUF og skolen:
Aktivitetsdag på skolen

20.

Jaruplund Højskole: Kombiner aftensmaden med at lære dansk – ovnbagt ørred med
braiseret agurk og tomater med citrondip på højskolen kl. 17-19.15
Flensborg SSF-distrikt Nord: Diabetiker i Menighedshuset kl. 14
SSF-distrikt Før: Generalforsamling i forsamlingshuset kl. 19.30
SSF-distrikt Hatsted: Børneprogram – vi laver masker i forsamlingshuset kl. 15. Besøg af
bogbussen kl. 16
SSF- distrikt Hohn Herred Generalforsamling i Vestermølle Skole kl. 19
SSF-distrikt Sønderbrarup: Generalforsamling i menighedslokalet i kirken kl. 19

21.

Dansk Centralbibliotek, SdU, Den slesvigske Kvindeforening, SSF Flensborg by og
Dansk Sundhedstjeneste: Foredrag med Pernille Aalund om ”Et liv med Aspergers” på
Flensborghus kl. 19.30
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad med Sejlklubben i Tønnsenhuset kl. 9
Lyksborg Kvindeforening: Fastelavnsfest på skolen kl. 15.30
Skovlund Ældreklub: Kaffebord og fastelavn i forsamlingshuset kl. 15
SSF- og SSW-distrikt Bøglund: Generalforsamling i forsamlingshuset kl. 19

22.

Flensborg SSF-distrikt Nord: Hyggeeftermiddag med Renate i Spætteklubben kl. 14.30
Flensborg SSF-distrikt Centrum-Duborg-Vest: Generalforsamling på Flensborghus kl. 19
Vanderup Kvindeforening: Generalforsamling på skolen kl. 19
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
SSF- og SSW-distrikt Agtrup: Generalforsamling i forsamlingshuset kl. 19.30
SSF-distrikt Slesvig: Generalforsamling i den lille sal på Slesvighus kl. 19
Slesvig og omegns Menighed: Foredrag omkring komponisten C.E.F. Weyse, hans liv
og musik i Ansgarsalen kl. 19.30
SSF- og SSW-distrikt Isted/Jydbæk: Husflid i forsamlingshuset kl. 18-20
Slesvig Seniorklub: spilleeftermiddag i Ansgarsalen kl. 14
SSF-distrikt Ravnkær: Generalforsamling i forsamlingshuset kl. 15
SSF-distrikt Bøglund: Senioreftermiddag i forsamlingshuset kl. 14.30

23.

Sprogforeningen i Sydslesvig: Generalforsamling på Christian Paulsen-Skolen kl. 19.30
Ansgar Menighed Flensborg: Aftensang med efterfølgende foredrag med pastor Ea Dal
om Martin Luthers ven og største hjælper Philipp Melanchton i Ansgar Kirke kl. 17
SSF: Paolo Nani Teater opfører ”Brevet” på Nibøl Danske Skole kl. 20
Det Lille Teater: Forestillingen ”Mit livs eventyr” opføres i Hjemmet, Mariegade 20 kl.
19.30
SSF- og SSW-distrikt store Solt: Filmaften på Jaruplund Højskole kl. 19
SSF-distrikt Egernførde Seniorklub: Snak og hygge i Medborgerhuset kl. 15
Torsdagsklubben Mårkær: Møde for de ældre hos Gertrud Jochimsen kl. 15
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
Heer drååwe we üs

21.

Die örtlichen Risum-Lindholmer Friesenvereine: Biikebrennen am Üülje Browäi in
Lindholm um 19 Uhr. Anschließend Fest in der Gaststätte ”Fraschlönj” ab 20 Uhr

Indenfor de sidste få år har danske Mette Juul for alvor
ført sig frem som en formidabel vokalist og sangskriver på
både de danske og de udenlandske jazzscener.

En stærk jazz-stemme
[KONTAKT] En forrygende oplevelse!
Mette Juul er uden tvivl én af vores allerbedste jazzvokalister og fortolkere!
Mette Juul skriver rigtigt gode sange.
Stemmen er nærværende og troværdig!
Hun kan som få formidle et budskab
med kompositørens intentioner – teknisk dygtigt, indlevelsesfuldt og charmerende!
Sådan lyder begejstringen og anmeldelserne fra de danske musikskribenter forud for den forestående koncert
med den danske jazzvokalister og
sangskriver Mette Juul i Medborgerhuset i Eckernførde lørdag 18. marts.

Og det er uden tvivl en god idé at sikre sig en adgangsbillet allerede nu.
For unge Mette Juul kommer med al
den medvind og goodwill, man overhovedet kan tænke sig.
For godt et års tiden blev hun indstillet
og nomineret til prisen for årets bedste
vokaludgivelse under Danish Music
Award 2015 for albummet ”There is
a Song”, der blev rost til skyerne af
anmelderne.
Med sin sprøde stemme og sine færdigheder på guitaren fremfører og
fortolker Mette Juul ikke kun sine
egne sange og kompositioner. Hun
graver sig også godt og grundigt ned i
den righoldige skat af originale amerikanske sange med en varme, nerve

SSW

Billetter ved indgangen eller forud på
SSF’s sekretariater, i Aktivitetshuset,
Ticketcenter eller online via ssf-billetten.de. Arrangør: SSF og SdU.

FLENSBORG

Sæt et sidste aftryk
på SSW’s valgprogram
[KONTAKT] Så er det ved at være sidste udkald, hvis Du vil have indflydelse
på det program og de mærkesager,
som kandidaterne fra SSW skal gå
til valg på frem mod Landdagsvalget
2017, hvor vælgerne i Slesvig-Holsten
– som bekendt - skal til stemmeurnerne søndag den 7. maj.
På denne dag afgøres det, om SSW er
i stand til at fastholde sine nye nuværende tre mandater i Landdagen i Kiel
plus en minister i landsregeringen.
Men inden da skal partiets officielle
valgprogram godkendes og vedtages
på et ekstraordinært landsmøde, der
finder sted i ConventGarten i Rendsborg allerede i overmorgen, lørdag 18.
februar.
Her fremlægges det seneste og opda-

og personlighed, der skiller sig ud fra
mængden.
Mette Juul går på scenen i Medborgerhuset i Eckernførde fredag 17. marts
kl. 20.00.
Med sig har hun en trio bestående af
Heine Hansen (piano), Janus Templeton (trommer) og Morten Ramsbøl
(bass) – alle tre stærke og solide navne
fra det danske musikmiljø.

terede udkast til valgprogrammet med
de indsendte ændringsforslag, som
landsstyrelsen forinden har godkendt.
Yderligere ændringsforslag vil blive
sendt til direkte afstemning på det ekstraordinære landsmøde – med mindre
forslagene bliver trukket inden da.
SSW satser naturligvis på, at så mange
som overhovedet muligt møder op
på lørdagens ekstraordinære møde
i Rendsborg. Både for at give deres
besyv med og dermed være med til at
sætte de sidste afgørende fingeraftryk
på valgprogrammet. Men også for at
sikre en god start og en solid opbakning til partiets kandidater, der for
alvor skyder deres valgkamp i gang på
landsmødet. Lørdagens ekstraordinære landsmøde begynder kl. 10.00.

Det kribler og
det krabler …
[KONTAKT] Under overskriften ’Krible Krable Fest’ er Sydslesvigs danske
Ungdomsforeninger (SdU) og Dansk
Centralbibliotek for Sydslesvig klar
med en helt forrygende eftermiddag
for de allermindste, hvor alle kan synge, danse og hoppe til en perlerække
af børnevenlige sange og musik.
Bandet Stjernekufferten optræder med
en såkaldt Lille Peter Edderkop-koncert, hvor repertoiret og sangvalget er
plukket direkte fra børnenes elskede
sangbog ’De Små Synger’.
Undervejs kan børnene også tumle
og lege i hoppeborgen og på airtrackmåtten, kaste med bolde og ærteposer
eller slås med bløde skumpuder.
Krible Krable Festen finder sted Cornelius Hansen Skolen.
Tid. Fredag 4. marts 14.30.17.00.
Gratis entré.
Et arrangement, der primært henvender sig til børn i 0-6 års alderen.

FØLG
OS

Krible Krable Fest

for de mindste børn fra 0-6 år!

PÅ
Lørdag den 4. marts 2017
fra kl. 14.30 til 17.00
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på Cornelius Hansen Skolen,
Alter Kupfermühlenweg 15,
24939 Flensburg

Krible Krable plakat .
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VESTERLAND

FLENSBORGHUS

VUI scorer hver gang
[KONTAKT] På denne tid af året plejer
Vesterland Ungdoms- og Idrætsforening (VUI) at score gode penge til sin
klubkasse.
Dels fordi, at den lokale forening på
Sild både plejer at afvikle et stort indendørs fodboldstævne i Kejtum-hallen med deltagende børne- og juniorhold fra øen selv og fra fastlandet. Et
populært og velbesøgt stævne, der
normalt følges op af et lokalt bingo-arrangement på Hans Meng-Skolen,
hvor alle kan være med i kampen om
at vinde en eller flere af de mange
flotte sponsorpræmier.
Årets bingo-arrangement fandt denne gang sted søndag 11. februar kl.
19.00.
Fodboldstævnet er over også over-

stået. Afviklet forrige weekend, hvor
stævne nr. 21 blev gennemført med
16 deltagende hold, der stillede op i
alle børnerækker og i aldersgruppen
for juniorer.
Denne gang desværre uden den vante
deltagelse fra fastlandet, hvor det tidlige tidspunkt på året kombineret med
de rygter om umulige rejseforhold til
og fra øen sandsynligvis har haft en
afskrækkende virkning på de ledere
og forældre, som skulle have ledsaget
børnene.
I disse holds fravær lå det i kortene, at
deltagerne fra den arrangerende forenings egne hold gjorde en god figur.
Både på resultattavlen og i overført
betydning vandt VUI hver gang.

Et liv med Aspergers

Mindretallets
børn og unge
var repræsenteret med et hold
i alle aldersgrupper, da VUI
holdt sit årlige
stævne i indendørs fodbold i
den forgangne
weekend. I juniorrækken var
Lennart Radspieler, Finn-Luca
Röhner og Karl
Heinrich fra VUI
klart dominerende og vandt alle
kampe.

BORGERFORENINGEN

[KONTAKT] For nogle år siden løftede
forfatterinden og studieværten Pernille
Aamund sløret for, at hun selv har fået
diagnosen Aspergers.
Tirsdag 21. februar gæster hun Flensborghus på Nørregade for at fortælle
sin personlige fortælling om en tilværelse med de udfordringer og styrker,
som følger med, når man lider af en
uhelbredelig sygdom, der totalt vender
op og ned på ens egen forestilling om,
hvad man kan og ikke kan.
Pernille Aamund fortæller om en dagligdag, der er domineret af uro, smerte
og tunnelsyn, men også om at leve
i spændingsfeltet mellem grænseløs

ærlighed overfor sig selv og om oplevelsen af isolation, ensomhed, mental
smerte og social fobi.
I løbet af foredraget, som er krydret
med personlige historier, vil Pernille
Aamund også komme ind på nogle
af praktiske redskaber, som kan lette
tilværelsen og livet for andre med
Aspergers.
”Jeg er nemlig sådan indrettet som
person, at jeg samler alle informationer op – hele tiden. Og bagefter
bruger jeg timer på at knække de problemer og udfordringer, som jeg står
over for. Der gik for eksempel mange
år, før jeg selv forstod, hvor jeg altid

Den danske forfatterinde og studievært
Pernille Aamund fortæller tirsdag aften i
næste uge om at lide af – og leve med –
diagnosen Aspergers. En tilværelse med
evig uro, smerte og tunnelsyn. Det sker
på Flensborghus.

fik hovedpine og begyndte at ryste på
hænderne ved udsigten til næste fest,
som jeg så frygteligt gerne ville med
til. Men som jeg, når det kom til stykket, bare ikke kunne magte alligevel”,
oplyser Pernille Aamund forud for sit
foredrag i Flensborg.
Arrangementet finder sted tirsdag 21.
februar kl. 19.30.
Entré: 8 euro. Forsalg på Flensborg
Bibliotek.
Arrangører er: Dansk Centralbibliotek, SdU, Dansk Sundhedstjeneste,
Den slesvigske kvindeforening og SSF
Flensborg by.

DEBAT

Replik til Bernd Engelbrecht
[KONTAKT] I Kontakt den 9. februar
kommenterer Bernd Engelbrecht SSF’s
hovedstyrelsesmøde den 31. januar.
Han beklager, at hovedstyrelsesmøderne ikke er åbne på samme vis som
SSW’s hovedudvalgsmøder.
Nu er det sådan, at hovedstyrelsen er
en forsamling af valgte delegerede, det
vil sige et repræsentativt organ inden
for SSF’s organisationsstruktur. Medlemmer, der ikke er delegerede, men

som selvfølgelig har adgang til at overvære hovedstyrelsesmøder, har ifølge
SSF’s vedtægter (§ 12, stk.7) mulighed
for at ytre sig i spørgetiden (punkt 1
på dagsordenen.) Altså ikke vilkårligt i
løbet af mødet. Det fik Bernd at vide,
akkurat som også andre tilstedeværende på mødet.
Bernds synspunkter angående medlemmers mulighed for at deltage i
debatten på SSF’s hovedstyrelsesmøde

(medlemsdemokrati), for eksempel at
placere spørgetid sidst på dagsordenen, blev af ledelsen kommenteret
positivt i forhold til det videre arbejde
med tilpasning af SSF’s vedtægter og
hovedstyrelsens forretningsorden.
Det burde Bernd da kunne huske gammelmandsstøv eller ej.
Jens A. Christiansen
Generalsekretær

FLENSBORG
Sisse Fisker disker
op med Livets Opskrift Symfonikere med norsk ynde
[KONTAKT] Restaurant Borgerforeningen kan sammen med Borgerforeningen i Flensborg for – en kort bemærkning – nu også føje ’Livets Opskrift’
på sit i forvejen velassorterede og højt
skattede menukort.
Det sker onsdag 1. marts, hvor den
danske TV-vært Sisse Fisker kommer
til byen for netop at holde et foredrag,
hvor der både indgår ingredienser fra
hendes eget liv tilsat en række af de
nyeste resultater indenfor aldersdomsforskning.
Alt sammen nedfældet i bogen ’Livets
Opskrift, som Sisse Fisker udgav i efteråret 2015.
Her tager Sisse Fisker blandt andet
udgangspunkt i den dokumenterede
omstændighed, at vores gener og
medfødte egenskaber bestemmer cirka tyve procent af vores individuelle
levetid, mens de sidste 80 procent
afgøres af vores levevis og livsstil.
Under foredrags-arrangementet på
Restaurant Borgerforeningen vil hun
indflette forskellige betragtninger og
overvejelser fra arbejdsliv som journaTV-vært og journalist udgav i november
måned 2015 bogen ’Livets Opskrift’.
Onsdag 1. marts kommer hun til Flensborg for at fortælle mere om sig selv, sin
tilværelse, sit arbejdsliv og sit fokus på
forskning i livsstil, levevis og alderdom.

list og TV-vært ved Danmarks Radio
og – ikke mindst – sin egen helbredstilstand, der har været meget mere i
fokus i de senere år end hidtil.
Arrangementet med Sisse Fisker finder
sted onsdag 1. marts kl. 19.00.
Der indledes med spisning: Klassisk
dansk bøf med bløde løg og tilbehør.
Pris: 13,50 euro.
Forhåndstilmelding påkrævet senest
dagen før på telefonnummer: 0461
23385 eller fra DK 0049 461 23385.

[KONTAKT] Flenborgenserne og de
sydslesvigere musikelskere får i den
grad bekræftet, at Sønderjylland
Symfoniorkester med base på Alsion
i Sønderborg også nyder stor og international bevågenhed, som rækker
langt ud over landsdelens og regionens
grænser.
Symfoniorkestret, som er en hyppig
og populært gæst i Flensborg med
adskillige koncerter syd for grænsen i
årets løb, svigter selvfølgelig heller ikke
sit trofaste sydslesvigske publikum, når
der er store udenlandske dirigenter og
solister på plakaten.
Under ledelse af den 66-årige asiatiske topdirigent Shao Chia-Lü spiller
Sønderjyllands Symfoniorkester også i
denne måned op til koncert i Deutsches Haus i Flensborg.
Det sker fredag aften i næste uge - 24.
februar kl. 20.00.

Aftenens gæste-solist er den unge og
yndefulde norske topcellist Sandra Lied
Haga.

Denne gang med kompositioner af
Mozart, Haydn og Anton Bruckner på
nodestativerne, og – som en ekstra
lækkerbisken – med den unge norske
supercellist Sandra Lied Haga, der
behersker sit instrument med en ynde,
lethed og føling, som er de færreste
forundt.
Under koncerten fremfører hun Joseph Haydns cello-koncert no. 1 i
C-dur. Flankeret af Mozarts divertimento for strygere i D-dur og Anton

Bruckners symfoni nr. 3 i d-mol.
Koncerten med Sønderjyllands Symfoniorkester, Sandra Lied Haga og Shao
Chia-Lü foregår i morgen, fredag 24.
februar, kl. 20.00. Deutsches Haus.
Arr: Sydslesvigsk Forening
Billetter: sss.billetten.de, SSF’s sekretariater, Aktivitetshuset, Ticketcenter
og ved indgangen.
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MINDRETALSFORSKNING

STRIK DANSK

Fakta
Link til Rejhan Bosjnaks
spørgeskema-undersøgelse:

Klik her
Link til skotske Ruairidh Tarvets
spørgeskema-undersøgelse:
Dansk version:

Klik her
Tysk version:

Klik her
Forskningsstipendiat Rejhan Bosjnak fra Dansk Centralbibliotek i Flensborg håber, at medlemmer af det danske mindretal vil
deltage i hans omfattende digitale spørgeskema, der blev tilgængeligt via nettet tidligere i denne uge. Allerede nu har godt 50
deltagere været i gang ved tasterne.

Endnu mere forskning i mindretallet
[KONTAKT] Det danske mindretal i
Sydslesvig, som har været gevaldigt
meget i mediernes søgelys i de seneste
par måneder, nyder ikke kun stor bevågenhed fra de danske politikeres og
den politiske presses side.
Højtuddannede studerende og specialister fra universiteter rundt om i Europa har i den grad også kastet deres

nysgerrige forskerøjne på Slesvig og på
grænselandets mindretal.
Som omtalt i sidste udgave af KONTAKT har den 36-årige historiker Tobias Haimin Wung-Sung fra Syddansk
Universitet (SDU) for nylig lagt sidste
hånd på en Ph.D-afhandling om identitetsdannelsen blandt mindretallenes
unge i perioden fra 1955-1971 og de
glade 60’ere.
Men mindretals-forskningen stopper
skam ikke her.

Nyt dansk projekt

Som et led i et helt nyt PhD-forskningsprojekt om det danske mindretals
selvforståelse anno 2017 har den unge
historieforsker Rejhan Bosnjak fra
Syddansk Universitet netop indledt et
nyt forløb, der blandt andet omfatter
en større spørgeskema-undersøgelse,
som medlemmerne af det danske mindretal syd for grænsen opfordres til at
tage del i.
Spørgeskemaet, der både vil være
tilgængeligt i klassisk trykt form og i
en digital udgave, der blev åbnet tidligere i denne uge via et særligt link
på Dansk Centralbiblioteks hjemmeside, på SSF’s hjemmeside, via den
digitale version af KONTAKT og et
par andre steder, er en fyldig sag på
16 sider med forskellige kategorier af

spørgsmål, der handler om deltagernes
forståelse af sig selv som en del af mindretallet. Der indgår især spørgsmål
om mindretallets forhold til Danmark
og alt det danske og dets deres forhold
til den foreningskultur og foreningsstruktur, som det danske mindretal er
centreret omkring syd for grænsen.
Rejhan Bosjnak erkender, at det omfattende spørgeskema og de mange
spørgsmål er en stor mundfuld, som
måske ikke lige kan overståes i en håndevending.
”Af samme grund er den digitale udgave af spørgeskemaet så visseligt udformet, at de, der deltager, kan afbryde
deres besvarelse undervejs, hvis de
bliver forstyrret af andre gøremål i stedet for at starte forfra hver gang. Det
er også OK at springe nogle af spørgsmålene over, hvis man ikke har lyst til
at svare, fortæller Rejhan Bosjnak. Han
er cirka halvvejs i en treårig forskningsstipendiat ved Forskningsafdelingen på
Dansk Centralbibliotek i Flensborg og
dermed så tæt på sine kilder, som man
næsten kan komme.

Nyt skotsk projekt

Knap så tæt på kilderne er den skotske historieforsker Ruairidh Tarvet fra
University of Edinburgh, der netop
i disse dage også er på banen med
forskningsprojekt om mindretallene i

Fra University of Edinburgh i Skotland har unge Ruairidh Tarvet netop iværksat et
forskningsprojekt om mindretallenes muligheder for identitetsdannelse i en ny, globaliseret og digitaliseret online-verden.

BIBLIOTEKET

Festfyrværkeri
på det store
lærred
[KONTAKT] Et festfyrværkeri af en
unik animationsfilm, der sprudler af
farver og musik!
Sådan lyder foromtalen af filmen
’Manolos magiske rejse’, som vises på
Slesvig Bibliotek onsdag 22. februar kl.
15.00. Det sker som et led i bibliotekets række af filmforevisninger under
navnet ’Biffen for Børn’.
Historien handler om den mexicanske
dreng Manolo, der går gennem fantastiske verdener fyldt med farer og
udfordringer for at vinde sin elskede
og sig selv! En film, der appellerer til
børn mellem 8-12 år, men selvfølgelig
også alle andre, der bliver grebet af
en god historie og en smukt indspillet
børnefilm.

grænseregionen.
Hans projekt hedder ”Slesvig: Sprog
og identitet i grænselandet. Betydningen af regionale, nationale og transnationale dimensioner af sprog- og
kulturkontakt”.
En lang titel, der har til formål at undersøge forholdet mellem sprog og
identitet blandt mindretallene i det
moderne Slesvig og online.
”Der er tale om helt ny forskning, der
skal gøre rede for mindretallet i den
internationale akademiske verden
og samtidig vise, at det dansk-tyske
mindretal, på trods af restriktioner
ved grænsen, stadig er et eksempel på
sundt og fornuftigt samarbejde”, oplyser Ruairidh Tarvet hele den lange vej
fra Edinburgh.
Han har tidligere studeredet skandinavisk, tysk litteratur og europæiske
studier og har tillige været underviser
på Rønshoved Højskole.
Nu er han tilbage i Edinburgh og forsøger mit sit forskningsprojekt at sætte
fokus på de muligheder for identitetsdannelser og global selvforståelse
blandt de nationale mindretal, som er
mulige og under konstant forandring
og udfordring i vores moderne digitale
online-samfund.
Medlemmerne af såvel det danske
mindretal i Sydslesvig som det tyske
mindretal nord for grænsen opfordres
til at deltage i Ruairidh Tarvets digitale
spørgeskema og derned være med i
lodtrækningen om en mini IPad.

JUBILÆUMSKONCERT

Elverskud til ære for Gade

Baryton-sangeren Trond Halstein Moe
medvirker, når Elverskud opføres på A.P.
Møller Skolen.

[KONTAKT] 2017 er i sandhed et stort
jubilæumsår.
500 året for Martin Luther og hans
teser, der banede vejen for reformationen, er allerede kendt af de fleste.
Knap så velkendt er det måske, at
2017 også er 200-året for komponisten Niels W. Gades fødsel.
I den anledning har Sønderjyllands
Symfoniorkester kastet sig over selvsamme Gade og fundet et par af hans
mest populære kompositioner frem
af gemmerne. Det drejer sig om
kompositionen Elverskud, der blandt
andet fremføres på A. P. Møller Skolen
i Slesvig i midten af marts måned med
Andreas Hansson på dirigentpodiet og
med Ditte Højgaard, Stina Schmidt og
Trond Halstein Moe som velsyngende
solister.
Derudover medvirker et udvalgt sangkor af gymnasie-elever fra hele landsdelen.
Elverskud rangerer som et hovedvær-

kerne fra Niels W. Gades hånd, og han
fremstår selv som en af hovedpersonerne i den danske romantik.
Under koncerten på A. P. Møller Skolen opfører symfoniorkestret og de
medvirkende solister også symfoni nr.
1 i g-mol, skrevet og komponeret af
Carl Nielsen i 1891-1892. Stykket,
som er tilegnet hans kone, blev uropført i 1894 af Det Kongelige Kapel under ledelse af Johan Svendsen og med
Carl Nielsen på 2. Violin og en del af
orkestret.
Endvidere opføres ’Ved Solnedgang’,
der også er komponeret af Niels W.
Gade.
Elverskuds-koncerten på A- P. Møller
Skolen i Slesvig finder sted torsdag 16.
marts kl. 20.00.
Arr: Sydslesvigsk Forening (SSF).
Billetter: sss-billetten.de, SSF’s sekretariater, Aktivitetshuset, Ticketcenter
og ved indgangen.

Hold masken
mens du
lærer dansk
[KONTAKT] På Jaruplund Højskole
kan Du lære dansk, mens Du svinger
urtekniven og braser kartofler på stegepanden.
Og i Ejderhuset i Bydelstorp, der
fungerer som de lokale forsamlingshus for de danske og dansksindede i
Rendsborg og omegn, kan Du stille og
roligt tilegne dig de danske brokker og
opøve dine færdigheder i dansk, mens
strikkepindene gløder.
Der sker under ledelse af Lissi Ockert,
når Sydslesvigsk Forening sidst på måneden tager hul på et særligt undervisningsforløb - Lær Dansk, Mens Du
Strikker.
En hyggelig og afslappende måde
at være sammen på, mens snakken
går på kryds og tværs. Naturligvis på
dansk.
Lissi Ockert sikrer, at deltagerne hverken taber tråden, når de strikker eller
taler dansk.
Strikke-dansk-kurset starter mandag
27. februar fra 19.00-21.00, og fortsætter med tilsvarende aftener 13.
marts, 20. marts, 27. marts og 3. april.
Forhåndstilmelding nødvendig via SSF
sekretariatet (tel. 04331-4388077)
eller ved Lissi Ockert (tel. 043313396899). Påregn to euro pr. gang til
kaffe og the.
Lær dansk mens du strikker – Lær at strikke på dansk
Der findes mange måder at lære dansk på. Hører man sproget, lærer man også dansk.
At strikke er en hyggelig og afslappende måde at mødes på.
Lissi Ockert viser dig hvordan med lette, smarte opskrifter.

Lerne Dänisch beim Stricken – Es gibt viele Möglichkeiten
die dänische Sprache zu lernen und zu üben
Allein die Sprache zu hören übt. In einer gemütlichen Runde erlernst du die Kunst des Strickens
oder tauscht Vorkenntnisse aus.

Mandag/Montag

27.02.2017 • 19:00 - 21:00

De følgende datoer er/Die nächsten Termine sind
6.3., 13.3., 20.3., 27.3. & 3.4.

Mødested/Treffpunkt

Ejderhuset
Brandtstr. 29
Bydelstorp/Büdelsdorf

Tilmelding/Anmeldung på sekretariatet tlf. 04331-4388077 eller ved/oder bei Lissi, tlf. 04331-3396899.
Aftenen koster/Der Abend kostet: € 2,00 inkl. Kaffe/Tee

Sydslesvigsk Forening er det danske mindretals folkelige og kulturelle hovedorganisation.
Foreningens formål er at udbrede og pleje det danske sprog, at værne om og fremme dansk
og nordisk kultur, at drive folkeligt dansk arbejde i Sydslesvig samt at varetage mindretallets
overordnede interesser.

SDU

Workout og
feminin fitness
[KONTAKT] Sydslesvigs danske Ungdomsforening (SdU) inviterer alle
instruktører og andre interesserede til
et par hyggelige inspirationstimer i selskab med Femininfitness og HIIT Workout. Det foregår i Idrætshalles balletsal på Moltkestrasse i Flensborg lørdag
18. marts fra kl. 13.30. Instruktør og
inspirator er Trine Møller-Fink. Forhåndstilmelding online senest 9. marts
via www.dgi.dk/201714014001.

HELLIGÅNDEN

Orgelkoncert
[KONTAKT] I anledning af 500-året
for reformationen har organist Stephan Krueger sammensat en mindre
jubilæumskoncert, der fremføres i
Helligåndskirken i Flensborg førstkommende søndag eftermiddag kl. 17.00.
På programmet står er udvalg fra ”III.
Clavierübung” af Johann Sebastian
Bach – blandt andet med nogle koral-bearbejdelser over Marthin Luthers
katekismussalmer. Entrepris: 5 euro.
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FERIE FOR ALLE

Preben Vognsen
[KONTAKT] Forhenværende formand
for Borgerforeningen i Flensborg, tidligere konsulent for Sydslesvigs danske
Ungdomsforeninger (SdU) og forhenværende amtsformand for Sydslesvigsk
Forening (SSF) i Gottorp Amt, Preben
Vognsen, er død. Han blev 79 år.
- Livet er en gave, som vi må passe
på. Nu skal jeg hyppe mine kartofler,
nyde roserne og sikre mig den motion,
jeg trænger til, bag græsslåmaskinen.
Det bliver til fire kilometer hver gang!
Sådan lød ordene fra Preben, da han
for små fem år siden rundede de 75
år og blandt andet takkede af som en
aktiv og vellidt formand for borgerforeningen.
Han mente, at nye kræfter trængte til
at komme til, selv om det bestemt ikke
havde skortet på energi og offervilje på
mindretallets vegne fra hans side.
I de forgangne år havde han både
arbejdet som konsulent for Sydslesvigs
danske Ungdomsforeninger (SdU) og
været amtsformand for Sydslesvigsk
Forening (SSF) i Gottorp Amt.
I mange år sad Preben også i SSF’s
hovedstyrelse og forretningsudvalg.
I en periode som næstformand for
sidstnævnte udvalg. Altid velforberedt
deltog han i diskussioner, og han havde en særlig evne til at afdække det
principielle i uoverskuelige og vanskelige spørgsmål. Det gjaldt såvel almene

mindretalsforhold som for eksempel
vedtægtsbestemmelser.
Også forståelsen for det folkelige arbejde i distrikter og amter slog han
gerne et ekstra slag for. For ham var
det folkelige danske arbejde krumtappen i mindretallet.
Preben Vognsen var igennem mange
år også optaget af mindretalsforhold
i Europa. SSF’s engagement i FUEN
stod hans hjerte nært, og han deltog
altid interesseret i mindretalsunionens
kongresser.
I år 2000 var han med til at foranstalte
den første fælles dansk-tyske mindehøjtidelighed for de faldne under slaget ved Isted i 1850. Et arrangement,
der krævede mange diplomatiske anstrengelser og en til tider fast holdning.
Siden han fulgte sin kone til Slesvig
helt tilbage i 1960 havde Preben
Vognsen været politisk statsløs uden
stemmeret og uden ret til at lade sig
opstille for et politisk parti.
Han ansøgte ganske vist i slutningen af
60’erne om tysk statsborgerskab, men
skulle betale så meget for dét i forhold
til ægteparrets samlede indtægt, at han
trak følehornene til sig.
Det sidste har måske gjort
mig lidt mere åbenmundet gennem
årene, så jeg alligevel blev involveret
og inddraget i det danske mindretalsarbejde. Men alt har sin tid, og nu vil

jeg nyde tilværelsen sammen med min
kone, mine roser, min græsplæne og
være glad for hver eneste dag, lød det
fra Preben Vognsen forud for 75-års
dagen i 2012.
Det fælles otium, som han dermed
kunne se frem til med hustruen Lis,
som han mødte og forelskede sig i på
Vrå Højskole helt tilbage i 1958, blev
desværre alt for kort, da hun døde i
april måned 2013. Og nu er Preben
Vognsens stemme tavs.
Æret være hans minde
Sydslesvigsk Forening

• Test din viden om Sydslesvig og
vind et weekendophold for to på
kursuscentret Christianslyst i hjertet
af Sydslesvig og kom helt tæt på det
danske mindretal.

Hans-Werner Clausen
taget SSF’s sølvnål for sit store frivillige
foreningsarbejde.
Hos SSW Tarup gjorde han til det
allersidste også en fortræffelig indsats
som kasserer, hvor han så at sige nåede at gøre regnskabet for 2016 op
forud for den forestående generalforsamling den 24. februar.
Endvidere har han sammen med
hustruen Gertrud i en årrække stået
for at passe udlån og mødekalender
i Taruphus, hvor han nidkært tog sig
af diverse småreparationer og istandsættelser, der blev ordnet med stor
samvittighed.
Hans-Werner Clausen yndede at have
styr på tingene, men var også kendt
for at være i god og tæt kontakt med
de lokale medlemmer af såvel SSF og
SSW, der alle vil opleve et stort afsavn
og mærke et stort hul i det danske arbejde i Tarup.
Tankerne går i disse dage til hans efterladte hustru Gertrud og den øvrige
familie. Hans-Werner Clausen vil blive
husket som en hædersmand og en
sand slider, der trofast bakkede op om

alle arrangementer og det lokale foreningsarbejde i Tarup.
Æret være hans minde
Sydslesvigsk Forening
Jon Hardon Hansen
Jens A. Christiansen

Rejsemessen Ferie for Alle 2017 er
åben:
Fredag 24. februar / lørdag 25. februar
10.00-18.00 – Søndag 26. februar
10.00-17.00.
Sydslesvig Forening og Grænseforeningen udstiller i Hal C på standplads nr.
2520.

SYDSLESVIG-KONFERENCE

Brevet, Du bare skal se….

Italienske Paolo Nani er kendt som
klovnen, der åbner folks hjerter. Siden
1992 har han turneret med forestillingen BREVET. Torsdag i næste uge i
Nibøl.

Sådan lyder oplægget fra Sydslesvigsk
Forening, som endnu en gang vil være
til stede på Danmarks store rejsemesse – Ferie for Alle – som finder sted i
Messecenter Herning næste weekend.
Under hele messen vil Sydslesvigsk
Forening som så mange gange tidligere
eksponere og synliggøre det danske
mindretal i Sydslesvig på en bemandet
udstillingsstand sammen med Grænseforeningen.
Udover de nævnte smagsprøver fra
Flensburger-bryggeriet og fra to af byens mest berømte specialforretninger
Braasch og Johannsen-Rum, der begge
producerer og sælger deres helt egne

udsøgte rom, så disker den sydslesvigske stand også op med et særligt
lykkehjul, hvor messedeltagerne kan
vinde små, fine præmier.
• Vi medbringer også en lille quiz
om Sydslesvig, hvor der udloddes
to weekendophold for to personer blandt de deltagere, som har
svaret rigtigt på alle spørgsmål. Og
de besøgende på rejsemessen kan
faktisk også få noget at vide om
vores muligheder for ’grænseløse
venskaber’ og landsdelens udbredte
feriebarn-ordning, som har været
et populært tilbud i årevis, fortæller
foreningskonsulent Tine Andresen
fra Sydslesvigsk Forening.
Hun vil være til stede under hele
messen - og selvfølgelig slå et slag for
alle de mange muligheder og idéer til
udflugter og oplevelser i det nordlige
Slesvig-Holsten, som kan friste de rejselystne messegæster.

Messegæsterne kan også deltage i en konkurrence om at vinde to weekendophold
for to personer på Kursuscentret Christianslyst.

COMEDIA DEL’ARTE I NIBØL

[KONTAKT] Forestil dig en teaterforestilling, hvor den samme historie
bliver fremført igen og igen på femten
forskellige måder af den samme aktør,
der ikke på noget tidspunkt udtaler en
én eneste replik.
Forestil dig i samme hug, at forestillingen opføres helt uden scenografi,
uden lyssætning, uden special-effekter
og uden specialsyede kostumer.
Men, hvor Du fra start til slut oplever
så meget mimik, skuespilkunst og
dramaturgi – og så mange veltimede
detaljer og gags, - at lattermusklerne
ikke levnes ret mange pauser.
Sådan et teaterstykke er BREVET.
Skrevet og opført af den italienskfødte
mimiske multikunstner Paolo Nani –
kendt som klovnen, der åbner folks
hjerter.
Torsdag aften i næste uge opfører han
egenhændigt BREVET på Nibøl Danske Skole.
Der er tale om en uhyre enkel opsætning.

Sydslesvigsk Forening udstiller
atter på rejsemessen i Herning
[KONTAKT] - Slå rommen i glasset
og få smag for det danske mindretal i
Sydslesvig!
• Smag også på ’Danmarks bedste
øl’. Den hedder Flensburger og
kommer direkte fra hyggelige Flensborg, som er et must og en naturlig
indfaldsport for alle, der tager på
weekendophold eller holder ferie i
grænselandet og det nordlige Slesvig-Holsten.

MINDEORD

[KONTAKT] Efter kort tids sygdom har
Tarup UF og SSF Tarup mistede en af
sine helt store skikkelser og personligheder.
Det drejer sig om Hans-Werner Clausen, der døde 2. februar 2017.
Han blev 82 år gammel.
Gennem en lang årrække var
Hans-Werner Clausen et aktivt og
engageret foreningsmenneske, der lige
til det sidste både var et aktivt og udøvende idrætsmenneske og en lederskikkelse, der tog sin tørn og sin del af
arbejdet i forskellige bestyrelser.
Han har blandt andet fungeret som
formand og kasserer i Tarup UF i adskillige år, og helt frem til sidste sæson
spillede han såmænd både petanque
og bordtennis og deltog så ofte han
kunne i SdU’s stævner.
Gennem hele 42 år havde han desuden plads i SSF Tarups bestyrelse –
heraf 30 år som kasserer.
Det sidste blev han hædret for i 2010,
hvor han fik overrakt Oberst H. Parkovs Mindefonds Sydslesvigpris.
Men allerede ti år før havde han mod-

Lykkehjulet er altid en populær aktivitet på vores udstillingsstand under rejsemessen Ferie for Alle i Herning.

Paolo Nani fremfører historien om
brevet på femten forskellige og hylende morsomme måder: Baglæns
– uden hænder – som en amerikanske
western – som en stumfilm – som et
cirkusnummer – som horror – ja, sågar
også i en vulgær version.
En forestilling, der bør opleves.
BREVET blev til i 1992 i samarbejde
mellem Paolo Nani og hans italienske
landsmand Nullo Facchini, instruktør
og kunstnerisk leder for det performance-teater Cantabile 2 i Vordingborg. Forestillingen er for længst blevet kult og har opnået et ry som en international klassiker, der efterhånden
har været opført mere end tusinde
gange i stort set alle europæiske lande.
Og altså også i Nibøl.
BREVET opføres torsdag 23. februar
kl. 20.00.
Arrangører: Sydslesvigsk Forening.
Billetter: sss.billetten.de, SSF’s sekretariater, Aktivitetshuset, Ticketcenter
og ved indgangen.

Ny konference står for døren
[KONTAKT] Så er det tid til at sætte et
stort kryds i kalenderen ud for lørdag
4. marts.
I hvert fald, hvis Du vil være med til at
drøfte og debattere fremtidens visioner, missioner og sprogpolitik for det
danske mindretal i Sydslesvig.
Lørdag 4. marts gennemfører Det
Sydslesvigske Samråd nemlig sin næste
Sydslesvig-Konference.
Konferencen er nummer to i rækken
og foregår akkurat som i 2015 på
Jaruplund Højskole, hvor dagen indledes kl. 10.00 med officiel velkomst
og beretning ved samrådets formand,
Christian Jürgensen fra Dansk Centralbibliotek i Sydslesvig.
Resten af formiddagen centrerer temaet sig om mindretallets mission og
vision, og der vil blandt andet indgå
et oplæg ved Sydslesvigsk Forening
suppleret med et videoindslag om et
autonomikonvent i Sydtyrol, inden der
rundes af med en fælles plenum-debat
i bedste Højlunds Forsamlingshus-stil.
Efter frokosten rettes fokus mod den
evigt aktuelle debat om mindretallets
sprogpolitik. Der indledes med en
underholdende optakt, inden ordet

overlades til Dansk Skoleforening for
Sydslesvig, som vil lægge op til snak,
debat og diskussion om krav og forventninger på det danske sprogs vegne
i Sydslesvig. Oplægget leder direkte
over til en gruppedrøftelse, hvor de
fremmødte konference-deltagere
mixes sammen i forskellige diskussions-teams.
Konferencen forventes at slutte af midt
på eftermiddagen med fælles kaffe- og
kagebord og en lille plakatcafé, inden
samrådets formand for får det sidste
ord.
Det Sydslesvigske Samråd opfordrer
naturligvis samtlige medlemmer af
de respektive mindretalsforeninger i
Sydslesvig – plus alle andre, der har
interesse for eller lyst til at blande sig
i, hvad der rører sig på mindretalsområdet.
Sydslesvig-Konferencen foregår på
Jaruplund Højskole lørdag 4. marts kl.
10.00-16.00.
Forhåndstilmelding nødvendig – senest fredag 24. februar – hos Dansk
Generalsekretariat (telefon +49 461
144080) eller på mail jette@syfo.de.

KIRKESIDEN

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

Henriette Gosvig Knudsen, Jacob Ørsted, Finn Rønnow & Ruben Fønsbo

Hvor går kirken hen ..?

Folkekirken – ved en skillevej eller en afgrund?
”Jeg flygter ind i kirken for at
slippe for konkurrencestaten”. Sådan
skrev en ung gymnasieelev for et
stykke tid siden i en kronik i Politiken og han fortsatte: ”Jeg er træt af et
samfund, hvor man skal præstere,
score høje karakterer, damer, komme hurtigst gennem uddannelsen,
lægge lækre billeder op på Instagram, være bedst, klogest, hurtigst”.
For gymnasieeleven havde folkekirken vist sig at være et anderledes
rum, en helle i en verden, der stiller
stadig højere krav om at kunne præstere det perfekte liv. Og – det er min
påstand – sådan er det for et stigende
antal mennesker. Kirkebygningerne
stikker ud alene på grund af deres
anderledes dimensioner. De er særprægede og de repræsenterer derfor
også en mulighed eller dimension,
som ikke længere er så let at finde
andre steder i vores samfund. Kirkebygningerne er i kraft af deres ynde
og ælde steder, der åbner mulighed
for ro, eftertanke og for at mærke et
nærvær, der rækker ud over mit eget
mere eller mindre vellykkede liv.
Når man ellers hører om den danske folkekirke er det måske andre
ting, der dominerer. Det gav et voldsomt gennemslag i danske medier, at
Ateistisk Selskab i 2016 iværksatte en
kampagne, der skulle få folk til at
melde sig ud af folkekirken. Kampagnen opnåede det, den ville; et rekordstort antal mennesker meldte sig
ud af folkekirken i løbet af 2016. Og
det gav næring til nogles opfattelse
af, at folkekirken bevæger sig mod
afgrunden. Den opfattelse deler jeg
ikke. 15.000 udmeldelser er mange,
men tallet skal ses på baggrund af, at

folkekirken fortsat har et højt og forbavsende stabilt medlemstal sammenlignet med andre nationalkirker
i Norden og Nordeuropa: pr. 1. januar 2016 var 4.3 mio. danskere – eller
77 pct. - medlemmer af folkekirken.
Ateistisk Selskabs kampagne skal tages alvorligt, ikke mindst fordi den
river ned uden at sætte noget i stedet
– og man må stilfærdigt spørge, om
ikke det ville blive et uendelig fattigt
og goldt samfund, hvis vi kun kan
formulere, hvad vi ikke tror på? Over
for det man kunne kalde Ateistisk
Selskabs negative opbyggelighed,
står folkekirken med en arv og et
sprog, der er rigt og byder sig til i
glæde og sorg, til hverdag og fest
som en udvidelse af det rum, vores
liv udfolder sig i. Så, nej, jeg tror ikke,
at Ateistisk Selskab truer folkekirken
på dens eksistens. Men folkekirken
står af andre grunde ved en skillevej,
hvor folks forhold til kirken er under
forvandling. I 2015 udkom der en undersøgelse af danskernes opfattelse
af dåb. En af hovedkonklusionerne
er, at folk ikke længere føler sig forpligtet på dåb, som tidligere generationer har gjort. Til gengæld viste
undersøgelsen også, at folk føler sig
forpligtet på at overveje dåb. Dåben
er altså ikke længere en selvfølgelighed, nybagte forældre vælger for deres barn. Men det er dog et traditionselement, der er så stærkt, at
forældrene overvejer, om deres barn
skal døbes. Der foregår altså en forhandling i de små hjem og det kan
falde ud til begge sider. I statistikkerne kan man begynde at spore
denne tendens: I 2004 blev 75 pct. af
danske børn døbt inden for det første

Sorggruppe-tilbud i Jaruplund kirke

Sorggruppe - Når sorgen
bæres sammen

Sorg er et vilkår for alle mennesker, men i den moderne verden er der
sjældent tid og rum til at tale om sorgen. Sorggruppe er et kirkeligt fællesskab, hvor efterladte mødes og tale om selve sorgen og om det liv som
leves i sorg. I sorggruppen er alle lige, og respekten overfor hinanden er
essentiel. Det er rummet, hvor man kan få lov til at tale om sin sorg, og
samtidig også være et fællesskab med andre i samme situation.
Hvad sorggruppedeltagere siger om at deltage i en sorggruppe:
“Jeg skal ikke tage hensyn til mine børn. Jeg kan fortælle om mit store savn og
tomhed uden at bekymre mig om, at mine børn bliver kede af det”
“Jeg er forbavset over, at jeg kan fortælle om min sorg til fremmede mennesker”
“Det var godt at fortælle om mine oplevelser ved min ægtefælles lange sygdomsforløb”
En sorggruppe er et fællesskab med andre, der har mistet. Sorggruppens
samtaler er naturligvis bundet af tavshedspligt for alle medlemmer af
sorggruppen.
I kirkens sorggruppe kan du finde støtte, hvis du har mistet en, der er dig
nær. Fællesskabet med andre, der har mistet, kan hjælpe dig med at bære
sorgen og komme videre i hverdagen.
I Jaruplund tilbydes en åben sorggruppe. En åben sorggruppe indebærer,
at der ikke er tilmelding Man kan komme i det omfang, man ønsker og
har behov for at tale. Sorggruppen mødes hver tredje uge i kirken. Sorggruppen ledes af sognepræst Theresia Treschow-Kühl, Ugle Herred.
Du behøver ikke bo i Ugle Herred pastorat, sorggruppen er åben for alle.
Sorggruppen mødes i Jaruplund kirke (Jarlunder Weg 14, D 24976) fra kl.
14.30 - 17.00 og det koster 3 € at deltage inklusive kaffe.
Mødedatoer i foråret 2017
l Tirsdag den 14. februar
l Tirsdag den 7. Marts
l Tirsdag den 28. Marts
l Tirsdag den 25. April (OBS dato)
l Tirsdag den 16. Maj

Artiklens forfatter, Peter Birch, er provst i Gentofte
leveår. Det tal er 10 år senere faldet til
62 pct. Det er en udvikling, som på
længere sigt vil betyde langt mere
end Ateistisk Selskab.
Man kan sige, at tallene viser, at
folks kirkemedlemskab bevæger sig
fra vane til valg. Flere og flere overtager ikke bare det, der var familiens
tradition, men vælger det til, hvis de
kan se nogle gode grunde til det. Det
betyder, at folkekirken skal have en
mere aktiv rolle og være villig til at
opsøge dialogen med den store del

af befolkningen, som gerne vil være
medlemmer af kirken, men ikke betragter sig som ’kernemedlemmer’.
De kulturkristne kaldes de også ofte
i dansk debat – eller sæson- og situationskristne. De går sjældent i kirke,
men ser positivt på det, kristendommen og kirken står for og bruger det
gerne, når der er en anledning. Den
kulturkanon, Bertel Haarder nåede
at offentligøre inden han gik af som
kulturminister, viste det samme: her
var ’den kristne kulturarv’ med på

listen over de 10 vigtigste danske
værdier. Der er altså masser at bygge
på – og det skal der også, hvis folkekirkens skal overleve. For kulturkristendommen kan netop ikke holde
sig selv i live; den er afhængig af og
eksisterer kun så længe, der er en
kirke, der vil slå sine døre op og vil i
åben samtale med sin samtid. Kirken
er ikke længere en autoritet. Men det
er samtidig dens chance for, at mennesker er villige til at lytte til den.
Peter Birch, provst i Gentofte

Hvorfor, hvorfor dit og hvorfor dat ..?

Reformationens spor i dag
I 500-åRET for reformationen er det
måske relevant at spørge sig selv
om reformationen overhovedet længere er værd at
mindes eller fejre i det omfang som der nu er lagt op til.
Mange mener at det nok snarere er på tide med en ny reformation i stedet for at blive ved
med at se bagud i retning af den
seneste; 500 år er dog trods alt et
betragteligt tidsrum, så kan reformationen overhovedet have noget
at sige os i dag?
Det spørgsmål prøver en række
bøger fra forlaget Eksistensen at
besvare med udgangspunkt i titler
som ’Hvorfor er vi så enestående?’,
’Hvorfor er vi så rige og lykkelige?’,
’Hvorfor er vi så glade for staten?’ og
’Hvorfor slår vi ihjel?’
Sidstnævnte titel kan fx gøre læseren klog på forestillingen om den
retfærdige krig; dvs. den hvor man i
Guds navn drager i felten og slår ihjel
på trods af at man som god kristen
skulle lade være. Forfatteren, Carsten
Selch Jensen, er lektor og ph.d. i kirkehistorie, og han fører med sikker
hånd sine læsere gennem historien
om nationalstaternes fremkomst og
vækst på bekostning af kirken og
dens magt. Man får også et glimrende
indblik i reformationens betydning
for tankerne omkring stat, kirke, krig
og fred og ikke mindst om hvordan
man trods gængs kristen etik kunne
finde frem til en legitimering af krig.

I en anden af seriens bøger giver
professor i jordbrugsøkonomi Niels
Kærgaard sit bud på hvad reformationen har betydet for den moderne
velfærdsstat. Hvordan kan det være
at man i Danmark har både konkurrencementatitet og omsorg for dem
som ikke er velstillede; fx de fattige,
de arbejdsløse og de udsattte? Er det
resultatet af en luthersk begrundet
arbejdsmoral, kombineret med kristen næstekærlighed, eller er der helt
andre faktorer på spil? Undervejs
gennem bogen bliver man betydeligt
klogere på forholdet mellem etik, religion, økonomi og samfundets ud-

vikling; ikke kun i nutiden, men hele
vejen fra 1517.
I bogen ’Hvorfor er vi
så enestående?’ fortæller Cand.theol og Ph.d.studerende
Christian
Hjortkær om den kristne
kulturarv og dens indflydelse på vores verdensbillede og vores selvbillede
i dag. Hjortkær er især
inspireret af Søren Kierkegaard i sin tilgang til
spørgsmålet, og han stiller
spørgsmålet ud fra flere
betydninger af ordet ’enestående’. Den ene er den
gængse betydning, mens
den anden er betydningen
’at stå ene’. Det er ifølge
Hjortkær således ikke
menneskets primære opgave at være unik, men at stå ene og
fri og samtidig, som Luther, bundet til
sin samvittighed og den hellige skrift.
Endnu en forpligtelse er at hjælpe andre til ligeledes at stå ene.
Fælles for bøgerne er at de i et tilgængeligt sprog giver en række nye
og spændende synsvinkler på ting
som vi ofte tager for givet, og vi får
i alle tilfælde trukket tråde, ikke bare
tilbage til reformationen, men også
på kryds og tværs af de nu 500 år der
er gået. Bøgerne kan varmt anbefales.
Der er indtil nu udkommet 9 bøger i
serien, og flere er på vej.
Ruben Fønsbo

