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Martin Luther reformerede ikke kun kirken. Han re-
formerede også synet på og brugen af kirkens bille-
der. Hør mere om hans betydning for kirkekunsten 
på Flensborg Bibliotek.

SSW’s visioner for Flensborg Havn er på menuen, 
når partiet inviterer til såkaldt ’politisk brunch’ i 
Tivoli-salen på Christian-Paulsen-Skolen i Flensborg 
søndag formiddag.

Flotte haver og adelige svenske slotte er på rejsepla-
nen, når Foreningen NORDEN i Sydslesvig inviterer 
sine medlemmer på sommerudflugt til Sydskåne.

KFUM og KFUK i Sydslesvig 
synger på absolut sidste vers
[KONTAKT] Efter en lang og glorvær-
dig historie – og en status i sine sidste 
leveår som regulær støtteforening for 
det danske mindretals kristne ung-
domsarbejde i Menighedernes Børne 
– og Ungdomsarbejde (MBU), for FDF 
og for Spejderne – synger KFUM og 
KFUK i Sydslesvig nu på sidste vers.
Efter en enstemmig beslutning blandt 
de fremmødte på foreningens gene-
ralforsamling tidligere i denne måned 
opløses foreningen med virkning fra 
2018, hvorefter den tilbageværende 
kassebehandling på cirka 5.000 euro 
vil blive doneret som støttebeløb til 
MBU og til de to ovennævnte korps.
Opløsningen kommer som en naturlig 
konsekvens af, at regionens afdeling af 
KFUM og KFUK ikke længere er, hvad 
den var en gang. 
Går man tilbage til den turbulente tid 
umiddelbart efter 1945, var forenin-
gen en meget aktiv organisation til-
knyttet KFUM og KFUK i Danmark og 
blev tillige optaget som en landsdelsor-
ganisation under Sydslesvigs danske 

ungdomsforeninger (SdU). 
I denne storhedstid beskæftigede 
KFUM og KFUK i Sydslesvig ikke færre 
end fem sekretærer, der passede og 
servicerede alle foreningens afdelinger 
i Sydslesvig. Ofte i tæt samarbejde 
med de enkelte menigheder, men 
med lønnen betalt hjemme fra Dan-
mark.
Den ordning fungerede upåklageligt 
mange år, men i 1985 trak KFUM og 
KFUK I Danmark sin sidste sekretær i 
Sydslesvig ’hjem’. 
Som følge af den beslutning starte-
de Dansk Kirke i Sydslesvig i stedet 
MBU – Menighedernes Børne- og 
Ungdomsarbejde, – der reelt kom til 
at løfte arven i de forskellige børne- og 
ungdomsgrupper; herunder TenSing.  
KFUM og KFUK fortsatte hver for sig 
som mere selvstændige foreninger i 
Flensborg.
I denne periode rykkede Flensborg 
KFUK blandt andet ind i Ansgar-huset 
på Toosbuygade 7, hvor Gisela Zeuch 
arbejdede med en børnegruppe.  

Da hun indstillede sine aktiviteter i 
2005, var der ingen umiddelbar efter-
følger og foreningen blev opløst. 
Det samme skete også for Flensborg 
KFUM, der indtil da havde holdt til i 
KFUM’s Fritidshjem under ledelse af 
Egon Bilberg og Margrethe Jensen.
Selvsamme fritidshjem skiftede i 2008 
navn til Nystadens Børne- og Ung-
domshus, og siden da eksisterende 
KFUM og KFUK i Sydslesvig reelt uden 
selvstændige aktiviteter, da Toosbuy-
gade allerede opgivet i 2005 og de tid-
ligere så populære lejre og stævne blev 
afviklet for sidste gang i 2006.
En langsom afvikling, der til sidst med-
førte, at KFUM og KFUK i Sydslesvig 
ændrede sine organisationsvedtægter 
og blev til en støtteforening i 2008. 
Men nu trækkes stikket altså én gang 
for alle.   
En lang og glorværdig historie er der-
med forbi, selv om opgaven med at 
drive kristent og kirkeligt ungdomsar-
bejde naturligvis stadig er aktuel.

Bestyrelsen for støtteforeningen KFUM og KFUK i Sydslesvig må konstatere, at enden er nær. På den seneste generalforsam-
ling blev det besluttet at nedlægge og opløse foreningen med virkning fra 2018.

Supersjov banko i Frederiksstad
[KONTAKT] Ti børn og 60 voksne fik 
sig i denne weekend en banko-aften i 
Hans Helgesen-Skolen i Frederiksstad, 
som de sent vil glemme. 
For hvem af dem havde lige regnet 
med, at jagten på de rigtigt lotto-tal 
skulle udvikle sig til et hylesjovt 
comedy-show fra de to veloplagte 
opråbere Martin Hölling og Gert Bunt-
kowski,  der hele tiden krydrede de 
opråbte tal med spas og sjove kom-
mentarer.
Aftenens mest populære ’running gag’ 
leverede Gerd Buntkowski, hver gang 
han trak sit personlige favorit-nummer 
op af posen.   
Med ordene.. :   ”Ak Ja…” behøvede 
han ikke at sige mere, fordi resten af 
salen og de mange fremmødte lotto-
spillere brød straks ud i kor og råbte 
tallet ”SEKS!”   
Og sådan blev de bare ved og ved 
med finurlige indfald og spøjse kom-
mentarer. 
Alle havde en særdeles munter aften 
og trissede hjemad i godt humør. 
Også selv om den slags banko-aftener 
– som altid – ender med, at nogle må 
gå tomhændet hjem, mens andre nær-
meste ikke kan slæbe alle deres gevin-
ster med sig. Om det så var gavekurve, 
gavekort eller smækre kødpakker.
Tilslutningen var tilmed så stor, at ar-

rangørerne – SSF Frederiksstad –løb 
tør for pause-pølser. 
Det sidste skal der nok blive rådet bod 
på næste gang, for der er ingen tvivl 
om, at comedy-bingo-konceptet i Fre-
deriksstad er kommet for at blive.

Aftenens ekstraspil gav et overskud 
på 106, 50 euro, der går ubeskåret til 
Frederikstad Danske Børnehave.
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[KONTAKT] Med mindre end to 
måneder til det kommende del-
statsvalg i Slesvig-Holsten er der 
naturligvis spænding om udfaldet 
og om, hvordan stemmerne og 
mandaterne i Kiel bliver fordelt for 
den kommende periode.
Ikke mindst for sydslesvigere, friser-
ne og delstatens øvrige mindretal, 
der alle kan se tilbage på en meget 
positiv og imødekommende min-
dretalspolitik under den eksisteren-
de delstatsregering. Hvilket uden 
tvivl skyldes SSW’s tilstedeværelse 
og medansvar i den nuværende 
koalition med De Grønne og SPD.
Det fremgår også af den nylige 
officielle rapport over delstatens 
mindretalspolitik, som allerede er 
blevet vedtaget i regeringskabinet-
tet og som skal drøftes i landdagen 
i næste uge.
Mindretalsrapporten, som den 
ottende i rækken siden slutningen 
af 80’erne, roser blandt andet 
den nuværende delstatsregerings 
reetablering af ligestillingen mel-
lem de danske mindretalsskoler 
og de offentlige tyske skoler, som 
den foregående delstatsregerings 
skød i sænk. Ligestillingen omfatter 
blandt andet delstatens elevtilskud, 
herunder også de officielle inve-
steringer indenfor hele skole- og 
uddannelsesområdet, kørselstilskud 
og forvaltningens egne udgifter til 
mindretallets elever og skolebørn.
Samtidig er frisisk blevet anerkendt 
og indført som et officielt sprog 
i den offentlige forvaltning, ved 
retssystemet og ved domstolene, 
og endelig har delstats-regeringen 
i den snart forgangne periode sat 
trumf på sin mindretals-politik ved 
at implementere en aktiv sprogpo-
litik for samtlige mindretals- og re-
gionalsprog i hele Slesvig-Holsten. 
Langt hen ad vejen en meget 

tilfredsstillende påskønnelse, for-
ståelse og politisk goodwill overfor 
mindretallenes særlige behov og 
individuelle nationale, kulturelle og 
sproglige tilhørsforhold i en region, 
der har alle forudsætninger for at 
brænde igennem som et helt unikt 
område af Nordeuropa, hvor såvel 
det danske som det frisiske og an-
dre nationale mindretal kan leve 
i gensidig fred og fordragelighed 
med hinanden og med respekt og 
tolerance overfor det samlede fæl-
lesskab og hinandens individuelle 
sindelag. 
Trods den nuværende delstatsrege-
rings mange gode tiltag på mindre-
tallenes vegne er vi endnu ikke ved 
vejs ende!
Uanset udfaldet af det forestående 
valg i maj måned vil der fortsat væ-
re behov for politikernes bevågen-
hed og aktive indsats for at sikre, 
at mindretallene blandt andet kan 
holde sig orienteret og opdateret 
om de aktuelle nyheder på deres 
’eget’ sprog.  
Velvidende, at delstatsregeringen 
hverken har eller skal have mu-
lighed for at bestemme over de 
redaktionelle dispositioner hos 
frie og uafhængige medier, ville 
det ikke desto mindre blive hilst 
velkommen fra SSF’s side om der 
blev sendt et klart signal til såvel de 
trykte som de æterbårne og digitale 
nyhedsmedier om også at bringe 
nyheder og udsendelser på min-
dretallenes sprog. 
Mindretalsrapporten, som er godt 
250 sider lang og som altså optræ-
der på dagsordenen, når landda-
gen i Kiel samles i næste uge, kan 
downloades og læses i en digital 
udgave på nettet under webadres-
sen:   www.schleswigholstein.de/
minderheitenbericht

Sydslesvigsk Forening

Positiv 
mindretalspolitik

Wir haben Bingo!!  Man skulle næsten tro, at de to opråbere Gert Buntkowski og 
Martin Hölling var inspireret af det sjove danske TV-bingoshow af samme navn. 
Hylende morsomme var deres dansk-tyske opråb og tilhørende kommentarer af 
de optrukne tal. 

Kirkekunst blev også reformeret

Havneplan til morgenmad

NORDEN vil til Sverige



17.
Store Vi Kvindeforening: Vinterfest på skolen kl. 19
SSF-distrikt Egernførde: Jazzkoncert med Mette Juul i Medborgerhuset kl. 20
SSF Sydtønder, Husum og Ejdersted amter: Vestkystkultur med ”Østre Gas-
værk” på Bredsted Danske Skole kl. 20
SSW Nordfrisland amt: Amtsgeneralforsamling på Husumhus kl. 18
Slesvig Menighedspleje: Luther-Karaoke festaften med gruppen ”Rødkål og Sau-
erkraut” i Ansgar Kirke Slesvig kl. 19
SSF-distrikt Damholm: Pakkelotto i forsamlingshuset kl. 20
SSF-distrikt Moldened: Lottoaften i forsamlingshuset kl. 19.30

18.
Dansk Centralbibliotek og Læsefestivalen: Dissing & Las synger Dylan på Flens-
borg Bibliotek kl. 20
DSH – Aktive Kvinder: Weekendstævne på Christianslyst 18.-19.3.
Flensborg SSF-distrikt Sporskifte og Dansk Husflidskreds Sydslesvig: Påske-akti-
vitetsdag på Oksevejens Skole kl. 10-14
SSF-distrikt Sild: Forårsbasar i List 18.-19.3.
SIF: Stiftelsesfest i Gasthof Gammellund kl. 20

19.
SSW Flensborg by: Politisk brunch om ”Skal havnen sælges eller udvikles?” i Ti-
voli-Salen på Christian Paulsen-Skolen kl. 11

20.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Diabetikerklub i Menighedshuset kl. 14
SSF-distrikt Hatsted: Børneprogram med æg i forsamlingshuset kl. 15. Besøg af 
bogbussen kl. 16 
Den Danske Menighed for Husum og Omegn: 500 år reformation - Foredrag 
med Jacob Ørsted om ”Luthers bordtaler” i Hatsted Forsamlingshus kl. 19 med 
fællesspisning kl. 17 og gudstjeneste kl. 18
SSF Rendsborg by: ”Lær dansk mens du strikker” i Ejderhuset kl. 19-21
SSW-distrikt Slesvig: Generalforsamling på Slesvighus kl. 19

21.
Dansk Centralbibliotek, Folkeuniversitetet og Dansk Kirke i Sydslesvig: 500 år 
reformation - Foredrag med Grethe Bay om ”Luther og billedkunsten” på Flens-
borg Bibliotek kl. 15
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad med Sejlklubben i Tønnsenhuset kl. 9
Skovlund Ældreklub: Påskelotto i Skovlund Forsamlingshus kl. 15
Lyksborg Kvindeforening: Møde på skolen kl. 15.30
SSW-distrikt Husby: Generalforsamling i Begegnungsstätte kl. 19.30
Store Vi Kvindeforening: Generalforsamling hos Susanne Lühr, Linnau kl. 18.30
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset kl. 19-22

22.
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
SSF Rendsborg by: 60+ frokost i Ejderhuset kl. 10.30
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
Slesvig Seniorklub: Spilleeftermiddag i Ansgarsalen kl. 14
SSF-distrikt Isted-Jydbæk: Husflid i forsamlingshuset kl. 18-20

23.
SSF-distrikt Læk: Generalforsamling i pensionistboligerne kl. 19.30
SSF Husum amt og Husum Bibliotek: Foredrag med journalisten Kasper Kopping 
på Husumhus kl. 19.30
SSF Rendsborg-Egernførde amt: Generalforsamling i Medborgerhuset kl. 19
SSF-distrikt Gottorp: Banko i DRK-Haus kl. 19.30
Torsdagsklubben Mårkær: Møde hos Gertrud Jochimsen kl. 15
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
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 - 3. s. i fasten, søndag den 19. marts 
2017, Luk. 11, 14-28

Bredsted, 14, Knudsen
Egernførde, 10, Mønsted
FL Ansgar Kirke, 10, Mogensen
FL Helligåndskirken, 10, Ørsted
FL Sct. Hans, 10, se Sct. Jørgen
FL Sct. Jørgen, 10, Egeris 
Harreslev, 11.30, Egeris
Lyksborg, 10, Fønsbo
Læk, 10, Knudsen
Medelby skole, 9.30, Rønnow
Rendsborg, 14.30, Mønsted
Satrup, 11, Steen, 

Skovlund forsamlingshus, 11, Rønnow
Slv. Ansgar, 10, 
Tønning, 11, Jørgensen
Vanderup, 10, Treschow-Kühl
Vesterland,10.30,Hansen
Torsdag, den 16. marts 2016

Egernførde, 16, Mønsted, ældreboli-
gerne

Onsdag, den 22. marts 2016

Hatsted, 18, Vogel, ef. foredrag
Kappel, 19, Korsgaard

Gudstjenester

[KONTAKT) SdU Badminton inviterer 
i samarbejde med HKUF alle badmin-
tonspillere i U9-, U11- og U13-ræk-
kerne til et såkaldt begynderstævne 
i Holmberghallen lørdag 1. april. 
Uanset alder, evner og erfaring med 

en badminton-ketcher i hånden vil der 
være medaljer til alle deltagende spil-
lere. Digital tilmelding via www.dgi.
dk/201714104005  Senest 19. marts.  
Begynderstævnet foregår i tidsrummet 
11.00-15.00.

[KONTAKT] Hvordan fejrer man den 
allerførste musiker, som nogensinde 
er blevet hædret med Nobelprisen i 
litteratur…?
Man graver sig naturligvis ned i den 
pågældende musikers uovertrufne 
skattekiste af sange og rocklyrik, væl-
ger de bedste ud, giver dem et lille 
dansk twist, sætter dem på sit eget 
repertoire og skriver ’Bob Dylan’ på 
plakaten.
Så er vejen banet for en god koncert. 
Det kan simpelthen ikke gå galt. 
Og det gør det med garanti heller ik-
ke, når den danske trio Dissing & Las i 
overmorgen gæster Flensborg Bibliotek 
for spille og fremføre et udvalg af Bob 
Dylan-sange. 
Bob Dylan er efterhånden blevet 75 år 
og har henrykket en hel verden – og 

talrige generationer, - siden han for al-
vor brød igennem i starten 1960’erne 
med mesterværker som Blowing in the 
Wind, Desolation Row, Mr. Tambori-
ne Man, Visions of Johanna, Just Like a 
Woman plus så ufatteligt mange flere 
dybsindige world-wide-hits, der gang 
på gang understreger mandens utræt-
telige koncertflid og sangproduktion 
som en never-ending story.
Det særlige ved Bob Dylan er i øvrigt, 
at han med stor konsekvens og ved-
holdenhed har afstået at forklare og 
fortolke sine sange og tekster.  
Det lader han andre om!  
Blandt andet de tre medlemmer af 
Dissing & Las, der består musikeren 
Las Nissen og de to Dissing-brødre 
Rasmus og Jonas, begge sønner af 
navnkundige Poul Dissing, der med 

sine 79 år er mere jævnaldrende med 
Bob Dylan end sine musikalske arvin-
ger. 
Til gengæld har Rasmus og Jonas fun-
det sammen i et originalt og velklin-
gende musikalsk samarbejde med Las 
Nissen, hvor de med deres egen lyd 
og deres helt eget musikalske univers 
spiller med så stor præcision og sam-
hørighed, at de altså ikke er bange for 
at bide skeer med mesteren over alle 
mestre – Bob Dylan.
Hør resultatet af deres ’danske’ for-
tolkninger af Bob Dylan i overmorgen, 
lørdag 18. marts.
Det foregår på Flensborg Bibliotek kl. 
20.00.
Entré:  10 euro.  Forsalg via biblioteket 
eller direkte billetsalg ved døren.

Dylan i dansk fortolkning

Den danske trio Dissing & Las har – 
som så mange andre – taget Bob Dylan 
til sig og optræder på livet løs med et 
udvalg af særligt fortolkede Dylan-tek-
ster.  Lørdag aften på Flensborg Bibli-
otek.

[KONTAKT] - Hvilken norsk forfatter 
og dramatiker skrev teaterstykket Et 
Dukkehjem..?
Hvilken stor svensk bilkoncern blev for 
får år siden solgt videre til nye kinesi-
ske ejere…?
Hvad hed den svenske statsminister, 
som blev skudt og dræbt for øjnene 
af sin kone på Sveagatan i Stockholm, 
mens de var på vej hjem fra en tur i 
biografen…?
Hvilket år sikrede det danske fod-
boldlandshold sig Euromesterskabet i 

fodbold med en sejr på 2-0 over Tysk-
land på Nya Ullevi Stadion i Malmø i 
Sverige..?
Hvor mange gange har Sverige vundet 
det internationale europæiske melo-
di-grandprix…?
Og hvilken tidligere norsk statsminister 
overtog 1. oktober 2014 stillingen som 
NATO’s generalsekretær efter danske 
Anders Fogh Rasmussen.
Ja, det er måske – måske ikke - nogle 
af de spørgsmål, Du kan risikere at lø-
be ind i på A.P. Møller Skolen i Slesvig 
nu på lørdag. Her rundes den igang-
værende Læsefestival i Sydslesvig offi-
cielt af med en stor afslutnings-seance, 
der byder på alt fra familiekoncert, 
udstillinger og forskellige indslag fra 
de forgangne to ugers omfattende og 
læsefremmende aktiviteter, tilbud og 
arrangementer for både store og små.
Nordisk Informationskontor, der nor-
malt er hjemmehørende på Flensborg 
Bibliotek i Flensborg, vil også være til 
stede på A. P. Møller Skolen. 
Informationskontoret medbringer en 
særlig Quiz i Nordisk Sprog, hvor del-
tagerne kan teste deres viden om nog-
le af de sproglige vendinger og udtryk, 
som bruges i skrift eller daglig tale i de 
tre nordiske lande.  
Blandt de dygtigste deltagere trækkes 

lod om en ’nordisk bog’.
Ovennævnte indledningsspørgsmål 
tager ikke alle afsæt i det sproglige uni-
vers, og bør derfor betragtes som en 
teaser, der lede tankerne og hukom-
melsen op mod de nordiske bredde-
grader og naturligvis styrke selvtilliden 
med en masse lette svar, før din nordi-
ske paratviden for alvor skal testet hos 
Nordisk Informationscenters stand på 
lørdag.

Hvad ved Du egentlig om Norden … ? 

i Sydslesvig

MASSER AF LÆSEOPLEVELSER 
FOR HELE FAMILIEN:

FAMILIEKONCERT 
MED DISSING & LAS

ZEJT-UNGS LÆSELOUNGE · FRILÆSNING.DK
MØD TANTE KRABBE OG SANNE SOLONUMSEN

KULTURMINISTER ANKE SPOORENDONK & HENDES YNDLINGSBOG
NYE BØRNEBØGER FRA CARLSENS FORLAG · MUSIK OG DRAMA

JACOB ØRSTED DELER UD AF DE LUTHERSKE GODBIDDER
DEN SLESVIGSKE SAMLING · BOGBUSSEN · LOUISES KØKKEN

Lørdag den 18. marts 
kl. 13-16 · A. P. Møller Skolen 

Medbring en bog, du godt kan lide, til en læse-flashmob

Mere info:

www.laesefestival.de

     Følg os på Facebook

Afslutningsarrangement

Quiz   -    Har Du styr på alle de 
sproglige udtryk og vendinger i det tre 
nordiske lande…? Er Du frisk på en 
udfordring, så læg vejen forbi den Quiz 
i Nordisk Sprog, som Nordisk Informa-
tionscenter spiller ud med førstkom-
mende lørdag på A. P. Møller Skolen i 
Slesvig.

[KONTAKT] Dolas Dukketeater be-
gejstrer gang på gang de alleryngste 
publikummer med sine børnevenlige 
dukkeforestillinger, og onsdag i næste 
uge er det børnene i Slesvig, som står 
for tur.
Onsdag 22. marts rykker Dola og 
hendes dukker nemlig ind på Slesvig 
Bibliotek med tre mindre forestillinger, 
som både piger og drenge – og deres 
forældre – kan se frem til.
På plakaten er blandt andet ’Gok-gok 
i Køkkenhave’, hvor Peddersen har 
travlt med at sætte kartofler, gulerød-
der og andre grøntsager i sin have. 
Hans elskede kat Findus synes deri-
mod, at det er sjovere at plante kartof-
ler.  Men kan man overhovedet det…? 

I næste stykke møder publikum ’Kani-
nen uden ører’, mens tredje og sidste 
akt hedder ’Påskegrisen’. Her sidder 
Klara Kluk på sin rede og har travlt 
med at lægge æg, som Hare Hop ser 
frem til at gemme.
Dolas Dukketeater blænder op for sine 
forestillinger på Slesvig Bibliotek ons-
dag 22. marts kl. 10.00.

Dukketeater i Slesvig

Dolas -     Nøøøøj, det er for børn….!  
Onsdag formiddag i næste uge spiller 
Dolas Dukketeater op på Slesvig Bib-
liotek.

SSF er 

også på 

Facebook 



VELBEKOMME!

LÆK UNG

DRAGE-SVAVSTED

REFORMATION AF KUNSTEN

HUSUM
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Godbidder fra 
Luthers spisebord

[KONTAKT]  - ”Jeg spiser, hvad jeg 
kan lide og alt det jeg kan, afhængig af 
hvor store smerter det giver!”
”Når man vil gifte sig, skal ikke spørge 
til faderen.  Men derimod til pigens 
mors rygte. For en øl dufter i alminde-
lighed som det fad, det kommer fra!”
”Paven er som en skrigende so – og 
munkene er rotter.”

Ovennævnte citater lyder næsten som 
uhøvisk tale, der bestemt ikke hører 
sig til omkring spisebordet.
Ikke desto mindre er alle tre udsagn 
hentet fra taler og ordvekslinger om-
kring et meget berømt middagsbord 
med selve Martin Luther – den store 
reformator – for bordenden.
Han yndede nemlig at spise sig mæt 
i gode venners lag, og næsten dagligt 
samledes op til  30-40 mennesker 
rundt om spisebordet, når Luther in-
viterede.  
For han var og blev en rundhåndet 
person, der gavmildt delte sin mad 
med andre.  Men han delte også 
meninger og holdninger, hvad enten 
de var spiselige for den katolske kirke 
eller ej.
Maden – og de verbale godbider fra 
den store reformator – blev spist med 
glæde. 
Hans taler, udsagn og meninger blev 
tilmed nedfældet og siden samlet og 
trykt som Luthers bordtaler. 
Herunder også hans til tider provoke-
rende og kontroversielle meninger om 
ægteskab, børn, undervisning, krig, 
død, staten og selvfølgelig kirken. 
Sognepræst Jacob Ørsted, pastor ved 
Helligåndskirken i Flensborg, har for-

dybet sig i Luthers bordtaler og samlet 
et fornemt udvalg af alle de bedste ci-
tater og meninger i bogen ’Godbidder 
– Citater fra Martin Luthers frimodige 
tale omkring middagsbordet”. 
Bogen dokumenterer, hvordan Luther 
brændte for sin sag og talte aldeles 
uhæmmet og med en intensitet, der 
kunne virke skræmmende på sine til-
hørere.
Det fremgår heldigvis også, at Luther 
samtidig var et muntert og selskabeligt 
menneske, der også formåede at be-
skrive sig selv og andre med en befri-
ende ironi.
Mandag 20. marts fortæller Jacob 
Ørsted mere om sin bog og om Lu-
thers fascinerende bordtaler under et 
aften-arrangement i Hatsted Forsam-
lingshus.
Arrangementet, der arrangeres af 
Den Danske Menighed for Husum og 
Omegn, indledes – meget passende – 
med fællesspisning kl. 17.00. Herefter 
holder Ulrich Vogel gudstjeneste, før 
ordet overlades til præstekollegaen 
af Helligåndskirken i Flensborg, der 
for alvor vil invitere tilhørerne med til 
bords hos reformationens 500-års ju-
bilar Martin Luther. 
Forhør dig om ledige pladser hos Ul-
rich Vogel – mail: vogel@kirken.de

Luthers gudbidder -   Pastor Jacob 
Ørsted ved Helligåndskirken i Flens-
borg er ophavsmand til denne bog om 
Luthers berømte bordtaler, der stadig 
har indflydelse på den måde, vi tænker 
på i dag.  Mandag aften fortæller Jacob 
Ørsted mere om bogen og bordtaler i 
Hatsted Forsamlingshus.

[KONTAKT] På månedens sidste dag 
– fredag 31. marts – holder Læk Ung-
domsforening sin årlige generalforsam-
ling i UF’s klubhus på Propst-Nissen-
Weg 59 i Læk.
Dagsorden består, som den plejer og i 
følge vedtægterne, af beretningsaflæg-

gelser, valg til bestyrelsen og fastsæt-
telse af det årlige medlemskontingent.  
Ønskes andre punkter og emner taget 
op på generalforsamlingen, skal de til-
sendes formand Sven Johannsen senest 
mandag 20. marts. 

Generalforsamling i 
Læk Ungdomsforening

[KONTAKT] Nadine Baumann-Peter-
sen fik, da hun i fornylig holdt beret-
ning på SSF Drage-Svavsteds general-
forsamling, jordet påstanden om, at 
arrangementerne ikke må ligge tæt på 
hinanden. I Drage er det ikke noget 
problem, når bare arrangementerne 
har forskellig målgruppe. I slutningen 
af 2016 holdt distriktet først julefest for 
de ældre og dagen efter for de lokale 
børn, Og begge blev godt besøgt.  
Sangene fylder en del, når man holder 
danske arrangementer i Drage For-
samlingshus. Mange medlemmer er 
ikke helt hjemme i sproget, og så er 
danske sange en god indgang. 
Vi er blevet bedre til at synge de dan-
ske sange, sagde Nadine Baumann-Pe-
tersen. 

Regnskabet udviste både overskud på 
driften og en klækkelig beholdning, 
men det mente kasserer Frederik Pers, 
der burde gøres noget ved. 
Vi kan eksempelvis nedsætte deltager-
betalingen til arrangementerne, så der 
kommer endnu flere med, foreslog 
han.

To succeser i samme weekend

Nadine Baumann-Petersen kunne også 
fortælle om et forsamlingshus, der bli-
ver brugt. I 2016 blev det til 43 arran-
gementer med i alt 1541 deltagere.

[KONTAKT] Vi tænker måske ikke så 
meget over det i dagligdagen. Men de 
billeder, kalkmalerier og kunstmotiver, 
som ofte udsmykker vores kirker, er 
først og fremmest tænkt  som ’pæda-
gogiske’ illustrationer, der skal under-
støtte biblens budskaber og præstens 
forkyndelse af det kristne evangelium 
fra prædikestolen.  
En kunstnerisk funktion, der først op-
stod i kølvandet på reformationen og 
som har rod i Martin Luthers opfattelse 
af billedernes og kunstens rolle.
I den gamle kirke, altså før reformatio-
nen, blev billederne i kirken anset for 
hellige og fulde af magisk kraft
Men i takt med reformationens ud-
bredelse blev denne brug af kirkens 
billeder ændret radikalt. Fra at være 
opfattet som noget helligt og sakralt, 
blev kirkens mangfoldighed af  bille-
der, malerier og mosaikker i stedet 
betragtet som et pædagogisk og verds-
ligt værktøj, der kunne anskueliggøre 
det kristne budskab.  Det gjaldt faktisk 
også mange af de oprindelige motiver 

fra ’den gamle kirke’, der så at sige 
blev omskolet efter Luthers forbillede 
og anvisninger. 
Eksempelvis blev kirkebilleder, som 
menighederne og kirkegængerne før-
hen havde bedt til i håb om helbredel-
se eller forbøn for et liv med tilgivelse 
og frelse, konverteret til billeder med 
en kunstnerisk anvisning på god kri-
sten livsførelse.
Undervejs blev der endvidere op-
fundet nye motiver, som kunne un-
derstrege og anskueliggøre pointerne 
i den nye lutherske lære.  Et godt 
eksempel på dét findes hos maleren 
Lucas Cranach den Ældre af Witten-
berg, som i slutningen af 1520’erne 
malede et særligt Lov og Nåde-motiv.  
Kirkens billedkunst blev altså stille og 
roligt forvandlet fra at fungere som 
skræmmebilleder fra det gamle testa-
mentes lov-religion, hvor ydre ger-
ninger var bestemmende for frelsen, 
til det nye testamentes nåde-religion, 
hvor troen på Kristus er det altafgø-
rende.

Alle disse forvandlinger på kirkekun-
stens vegne ved kunsthistoriker Grethe 
Bay meget mere om, og tirsdag efter-
middag i næste uge gæster hun Flens-
borg Bibliotek for at fortælle mere om 
’Luther og billedkunsten’.  
I sit foredrag vil hun blandt andet for-
tælle mere om, hvordan den særlige 
protestantiske billedtradition har ud-
viklet sig gennem århundreder og helt 
frem til i dag med den danske billed-
kunstner Bjørn Nørgaard udsmykning 
af Helligsåndskirken i Flensborg som et 
af absolut seneste eksempler på nuti-
dig religiøs kunst.
Foredraget på Flensborg Bibliotek om 
Luther og billedkunsten finder sted 
tirsdag 21. marts, kl. 15.00 – og ikke 
som tidligere oplyst i ældreklubbens 
medlemsblad den 22. marts.
Entre: 6 euro.
Arrangør er Folkeuniversitetet, Dansk 
Centralbibliotek og Dansk Kirke i Syd-
slesvig.

Luther og billedkunsten

Lov- og Nåde-motivet fra slutningen 
af 1520’erne. Et oplagt eksempel på 
kirkekunstens mere pædagogiske rolle 
efter reformationen, hvor motivernes 
mission blev at anskueliggøre troen på 
Kristus.

[KONTAKT] Torsdag 6. april (15.00-
17.00) inviterer SSF Husum og omegn 
alle sine medlemmer til påskeklip på 
Husumhus. Vi klipper æg og lam sam-

tidig med, at vi påskehygger.  Kaffe og 
kage til de voksne og kandevis af safte-
vand til børnene.
Forhåndstilmelding ved Daniela Ca-

spersen (tel. 0484323009811 eller tel. 
015201351285) eller pr. mail casper-
sen.dany@gmail.com.

Påskeklip på Husumhus

STORE VI

[KONTAKT] – Kom og se børnenes 
bud på et levende mindretal!
Sådan lyder opfordringen fra Store Vi 
Danske Skole forud for skolens store 
forældremøde torsdag aften i næste 
uge. 
Og det er ikke et helt almindeligt for-
ældremøde af den klassiske slags.  
Forud for mødet har alle skolens ele-
ver nemlig arbejdet med give deres 
vidt forskellige og spændende bud 
på, hvad der kendetegner et levende 

mindretal.  Resultatet fremvises i gym-
nastiksalen, hvor der vil være en masse 
små informationsboder, og undervejs 
kan alle de, der møder op, endvidere 
se frem til en film om det levende 
mindretal, som eleverne selv har opta-
get og produceret. 
Aftenen indledes dog allerførst med en 
orientering om skolens samarbejdsråd, 
hvad rådet laver og – ikke mindst – 
hvem der skal sidde i samarbejdsrådet 
fremover. Under forældremødet er 

der nemlig også valg til samarbejdsrå-
det. 
Forældremødet på Store Vi Danske 
Skole er først og fremmest et arrange-
ment for de forældre, som har børn på 
skolen. Men alle andre interesserede 
er også velkommen.
Mindretalsmessen på Store Vi Danske 
Skole finder sted torsdag 23. marts kl. 
19.00.

Mindretalsmesse på dansk skole

SSW NORDFRIESLAND

[KONTAKT] I morgen aften fredag 17. 
Marts, rykker Sydslesvigsk Vælgerfor-
ening (SSW) for alvor ind i Husumhus, 
hvor der indkaldes til amtsgeneralfor-
samling hos SSW Nordfriesland.
Udover valg af medlemmer til amtssty-
relsen, hvor amtsformand og topkandi-
dat til landdagsvalget i Slesvig-Holsten 
Lars Harms er parat til genvalg, vil afte-
nens møde også komme til at dreje sig 
om de krav og mærkesager, som Lars 
Harms og de øvrige SSW-kandidater 
vil satse på for at sikre sig vælgernes 
opbakning ved selvsamme valg.  
Amtsgeneralforsamlingen stater kl. 
18.00, og alle SSW-medlemmer er 
velkommen til at møde op og gøre 
deres indflydelse gældende via deres 
tilhørende stemmeret. 

Mødet har følgende dagsorden: 
1. Velkomst / Begrööten

2. Valg af ordstyrer / Wool foon en fer-
soomlingsliidjer
3. Valg af protokolfører / Wool foon 
en protukolfäärer
4. Fastsættelse af antal af stemmebe-
rettigede medlemmer / Fååststalen 
foon e öntjål foon e delegiirde ma 
stimrucht
5. Valg af tællekommission / Wool 
foon en teelkomisjoon
6. Formandens beretning / Berucht 
foon e formoon (Lars Harms) 
7. Fraktionens beretning / Berucht 
foon e fraktsjoon (Uli Stellfeld Peter-
sen)
8. Kasseberetning / Kaseberucht
9. Revisionsberetning / Berucht foon e 
kasepräwere
10. Diskussion og godkendelse af be-
retningerne / Diskusjoon am e beruch-
te än gödjkånen foon e beruchte
11. Valg af bestyrelsen / Wool foont 

stjör:   
Formand / Formoon
Næstformand / Tweede formoon 
Anden næstformand / Treede formoon  
Bestyrelsesmedlem som er ansvarlig 
for de økonomiske forhold / Wool 
foon e punghüüljer
Bisiddere / Baisatere
Valg af 2 revisorer / Wool foon 2 kase-
präiwere
Valg af 8 delegerede til hovedud-
valget / Wool foon 8 delegiirde tu e 
hoodütschus
Valg af 8 delegerede til landsforsam-
lingen / Wool foon 8 delegiirde tu e 
loonspartaidäi
Valg af 3 medlemmer til voldgiftsretten 
/ Wool foon 3 lasmoote foont schiids-
rucht
12. Eventuelt / Ålerhånd

Amtsgeneralforsamling hos SSW Nordfriesland
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Aktuelle traditioner i den 
russisk ortodokse kirke

Kirken i andre lande

RedaKtionen på KiRKesiden
har kontaktet studielektor i russisk 
på Københavns Universitet Mads 
Büchert eskildsen (MBe) for at høre 
mere om aktuelle kirkelige traditio-
ner i den ortodokse kirke i Rusland. 
Følgende uddrag er en del af et større 
interview, som vil blive bragt i Flens-
borg avis senere som en kronik.

Redaktionen: For nylig begyndte 
fastetiden i den lutherske kirke. Vi lu-
theranere er ikke gode til at faste, da 
Luther mere eller mindre afskaffede 
fastens praksis. alligevel oplever vi 
inden for vores kirke, at der langsomt 
hos mange opstår et behov for at finde 
tilbage til gamle praksisser. Mange 
prøver sig fx frem i fastetiden. Hvilke 
særlige traditioner har den russiske 
ortodokse kirke i fastetiden og i den 
efterfølgende påske, som jo på grund 
af den russiske kirkes brug af den ju-
lianske kalender ligger forskudt i for-
hold til vores fastetid og påske?

MBE: de ”rigtige” ortodokse over-
holder fasten efter forskrifterne, går i 
kirke, deltager i en lang række særlige 
påskegudstjenester på alle tidspunk-
ter af dagen. antallet og arten af disse 
ritualer er omfattende og varer gen-
nem hele fasteperioden og intensive-
res i ugen op til påske og forsætter 
seks dage efter påske, hvor de troende 
hilser hinanden med ordene ”Khri-
stos voskresje!” (’Kristus er opstan-
den!’) og replicerer på denne hilsen 
med et ”Voistinu voskresje!” (’sande-
lig er han opstanden!’). 

Redaktionen: selvom der også 
hos os er forholdsvist lang tid til påske 
endnu, kan vi allerede købe påskeæg i 
supermarkederne. påskeægget spiller 
ikke nogen rolle i den lutherske kirke. 
Vi siger i stedet til vore børn, at det er 
påskeharen, der er kommet med det. 
Ja, påskeharen har endda ofte stjålet 
æggene fra fuglene. nogle vil mene, 
at det er en lidt besynderlig fortælling. 

For nylig udkom salmebogstil-
lægget ’100 salmer’ på forlaget ’eksi-
stensen’, og det rummer – som titlen 
antyder – 100 salmer som er af ny 
og nyere dato. der er salmer til hele 
kirkeåret, og langt de fleste er også 
skrevet til nykomponeret musik – el-
ler omvendt; musikken er skrevet til 
de nye tekster. da påsken står for dø-
ren, har vi her taget fat i en af de nye 
påskesalmer; den der hedder ’det 
er påske’ fra 1993. salmen er oprin-
deligt udgivet i ’du fylder mig med 
glæde’ fra 1998, og Lissner benytter 
sig i salmen af en kobling mellem års-
tid, natur og kristendom, som også 
Grundtvig ofte har benyttet (’påske-
blomst, hvad vil du her’ (dds 236), 
’i al sin glans nu stråler solen’ (dds
290) m.fl.). De to første vers beskriver 
foråret med alting der springer ud, 
med knopper der brister, fugle der 
synger og blomster der drager bier. 
i 3. vers, som er salmens centrum, 
bliver der pludselig stille, fordi kir-
kegårdens tavshed modsiger al for-
års- og opstandelses-jubel og giver 
plads til tvivlen, der kulminerer med 
konstateringen af at døden åbenbart 
triumferer. efter den sætning kan 
man sætte en streg der markerer sal-
mens præcise midte, og dødens tilsy-
neladende triumf modsiges da af et 
’men’: Men når Gud gir liv og gør det 
underfuldt engang, blir det påske og 
opstandelse og sang.

enkelte vers. i allerførste linje kon-
stateres det sidestillet at det er påske 
og at alting springer ud. der sættes 
ikke lighedstegn mellem forår og 
påske, men de knyttes i dette og de 
følgende vers så tæt sammen at det 
næsten bliver ét. det gælder også 
i de tilbagevendende omend ikke 
identiske ’omkvæd’, hvor linje 1 og 
3 konstaterer at ’Gud gir liv’, og at 
’det bliver påske’, begge dele i nutid 
for at understrege at påske ikke blot 
var engang, men også er nu og her. i 
indledningen af vers 2 findes i øvrigt 
en ret direkte parallel til Grundtvigs 
’Alt, hvad som fuglevinger fik’, DDS 
10, hvor fuglesang og lovsang sam-
menlignes. salmen er oprindeligt 
skrevet til en kendt melodi, nemlig 
Bennny andersens og poul dissings  
’det er forår, alting klippes ned’, og 
mens det for Lissner er et problem, 
at ’dissing synger med’, kunne man 
også betragte dette som en kvalitet 
fordi det på underfundig vis forbin-
der det folkelige med evangeliet. det 
er i øvrigt en tanke værd, at mens der 
i den verdslige sang klippes ned, så 
springer det hele ud i påskesalmen.

salmens melodi er et interessant 
eksempel på at en ny tekst ikke nød-
vendigvis skal synges på melodien til 
den tekst som den er inspireret af. et 
eksempel fra den klassiske salmelit-
teratur er at vi ikke synger Grundt-
vigs ’o kristelighed’ på melodien til 

det lille ’men’ markerer en be-
vidst modsætning, for i de fire andre 
vers står der ’og’ i stedet for ’men’. 
Lissner har sagt at han med salmen 
forsøger at sætte ord på det ubegri-
belige i opstandelsestroen, som de 
klassiske påskesalmer ikke ofte gør, 
og det er denne intention der af-
spejler sig i vers 3. de to sidste vers 
handler om opstandelsens håb, trøst 
og mulighed. salmen forener såle-
des det sanselige og erfaringsnære 
med evangeliet. sammenstillingen 
af natur, liv og sansning på den ene 
side og påsken med Guds opstan-
delseskraft på den anden side fin-
des ikke kun i salmens overordnede 
komposition, men også overalt i de 

Det er påske! Alting springer ud
En ny påskesalme

sKaL en pRæst begrave folk, der ikke er medlem af kirken? i dan-
mark siger halvdelen  af 942 adspurgte præster nej!

telefonen ringer, det er bedemanden, der på familiens vegne spør-
ger, om Helligåndskirken er ledig, og om jeg har mulighed for at forrette 
begravelsen af deres 80 år gamle mor om fem dage. det vil jeg gerne, 
men skal dog lige vide, om afdøde var medlem af dansk Kirke i sydsles-
vig? det var hun ikke, men hendes familie er!

skal jeg nu svarer ja eller nej?

Jeg kunne være kontant og sige nej, fordi der ikke er plads til gratister 
i dansk Kirke i sydslesvig. Jeg ønsker nemlig ikke at begrave folk, der ved 
deres fulde fem har valgt ikke at være medlem af kirken, fordi de kan 
spare penge ved ikke at betale kirkeskat. Kirken bæres af dens medlem-
mer og hvis man ikke ønsker at være en del af dette fællesskabt, skal man 
heller ikke forvente at få en kirkelig begravelse. Jeg kunne også sige nej, 
fordi jeg rent faktisk respekterede afdødes ønske om ikke at have kirkelig 
betjening ved begravelsen. og det til trods for at familien fortæller, at af-
døde havde en lidt fjern tilknytning til kirken og sin barnetro.

Hvis jeg sagde ja til begravelsen, var det ikke for afdøde men for de 
pårørendes skyld. det giver nemlig mening at være til hjælp og støtte for 
familien i den svære situation. skal der være overensstemmelse mellem, 
hvad præsten prædiker om søndagen og hans forhold til at begrave ikke 
medlemmer, så skal han sige ja! præsten skal ikke se på, hvad der er ret 
og retfærdigt, men på hvor der er behov og hvor han kan hjælpe.

spørgsmålet er nu, kærer læser, hvad ville du svarer! Ja eller nej?

Jacob Ørsted, præst ved Helligåndskirken i Flensborg

i den ortodokse kirke spiller ægget en 
helt anden rolle. Hvilken rolle spiller 
ægget i den ortodokse tradition?

MBE: i Rusland er der en gammel 
tradition for at give hinanden rødma-
lede påskeæg. selve ægget symbolise-
rer graven og opstandelsen, mens den 
røde farve symboliserer blodet fra den 
korsfæstede Jesus. æggene kan ud 
over den røde farve været dekorerede 
med sirlige mønstre og billeder af fx 
kirker. desuden anses påskeægget for 
at have magiske egenskaber. Forskel-
lige slaviske folkeslag tilskriver ægget 
forskellige egenskaber lige fra beskyt-
telse mod ildebrand over udryddelse 
af muldvarpe til bevarelse af fami-
lien. i de senere år har hønseægget 
fået konkurrence fra chokoladeæg og 
æg af andre materialer som træ eller 
marmor. 

Redaktionen: til slut vil vi gerne 
spørge dig, hvad du personligt finder 
mest interessant i den russisk-orto-
dokse faste- og påsketradition? 

MBE: det samme som i alle andre 
religiøse traditioner og religiøse riter 
– at de oprindeligt af baseret på noget 
snusfornuftigt, i fastens tilfælde at 
rense organismen. For at få folk til at 
gøre dette, har det været nødvendigt 
med en overmenneskelig diætist som 
overbevisende argument. at man så 
ikke kun får renset ud, men også må-
ske kommer den evige frelse et skridt 
nærmere, er en sidegevinst, der er ble-
vet omklassificeret til hovedgevinst. 

Redaktionen: tak for samtalen.

Samtalen er ført af Finn Rønnow.

Kingos ’Far verden, far vel’, som den 
er skrevet med afsæt i. Holger Lis-
sner skrev teksten til ’det er påske’ 
med inspiration fra andersen og dis-
sing - men han valgte selv at skrive 
en ny melodi ’for at komme uden 
om den melodi, som jeg oprindelig 
skrev teksten til, men ikke ønskede 
og ønsker skal bruges til min tekst, 
fordi der er alt for meget poul dis-
sing i’. Lissner skriver om melodien, 
at ’springene helt bevidst ligger på 
hovedordene. så ligesom Kristus af 
søvne opsprang, sådan springer min 
melodi op fem gange, med oktav- og 
sekstspring, og omkvædet bygger op 
med en skala nedefra og tager endnu 
et sidste spring op på ordet ’påske’, 
før den falder til ro’. når han peger 
hen på ’Herren af søvne opvågned, 
opsprang’ vedkender han sig en in-
spiration fra thomas Laubs meget 
tekstnære melodik i denne salme - 
hvis der står noget om at springe op 
og vågne op, er det nærliggende at 
lade melodien springe opad.

Morten Skovsted, præst i Hjortshøj 
og medlem af redaktionsgruppen bag 

’100 salmer’

Redaktionens tilføjelse: En række af de 
danske kirker i Sydslesvig har indkøbt 

salmebogstillægget ’100 salmer’, så kirke-
gang kan medføre at man vil blive udsat 

for nye salmer God fornøjelse!

Det er påske! Alting springer ud, 
alle knopperne er lige ved at briste, 
det er livet, der vil leves. Det er Gud, 
der vil trøste alle os, der måtte miste. 
   Og når Gud gir liv 
   og gør det underfuldt og grønt, 
   blir det påske og opstandelse 
   og skønt! 

Alle fugle giver glæden luft, 
så vi også føler trangen til at synge; 
alle blomsterne beruser sig i duft 
for at lokke bierne til deres klynge. 
   Og når Gud gir liv 
   og gør det underfuldt og nyt, 
   blir det påske og opstandelse 
   og lydt! 

Men derude på vor kirkegård 
er der stille, selv om liljer trompeterer. 
Her er ingen af de døde, der opstår, 
her kan alle se, at døden triumferer. 
   Men når Gud gir liv 
   og gør det underfuldt engang, 
   blir det påske og opstandelse 
   og sang. 

Kan vi tro det? Det er aldrig set, 
at de døde rejser sig fra deres grave. 
Vi har hørt at det trods alt engang er sket 
at en sten er blevet væltet i en have. 
   Og når Gud gir liv 
   og gør det underfuldt at se, 
   blir det påske, og opstandelse 
   kan ske. 

Det er håbet, og det gir os mod, 
og det gør, at vi kan leve her med døden. 
Det er håbets puls der banker i vort blod 
når vi synes, vi må segne under nøden. 
   Og når Gud gir liv 
   og gør det underfuldt af trods, 
   blir det påske og opstandelse 
   hos os!

Tekst og melodi af Holger Lissner
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[KONTAKT] Sydslesvigsk Vælgerfor-
ening (SSF) er for tiden i gang med 
at formulere et nyt koncept og en ny 
fremtidsplan for Flensborg Havn, og 
nu er partiet klar til at præsentere sine 
planer og drøfte visionerne med væl-
gerne.
Det sker førstkommende søndag 
formiddag i Tivoli-Salen på Christi-
an-Paulsen-Skolen i Flensborg, hvor 
byrådsmedlemmerne Edgar Möller og 
Glenn Dierking vil lægge ud med at 
gennemgå SSW’s foreløbige koncept – 
kaldet ’Havneudviklingsplan 2030.’
For det første er det jo ingen hemme-
lighed, at Flensborg havn i stigende 
omfang befærdes af flere fritidssejlere 

end containerskibe. Hvordan skal vi 
forholde os til den udvikling og, hvor-
dan kan vi kombinere nye fritidstilbud 
omkring havneområdet med tiltag, der 
kan sikre de virksomheder, som ligger 
ved havnen…?, lyder det fra SSW for-
ud for søndagens møde.
SSW er også åbne for svar på, om de 
store, høje siloer skal rives ned…? 
Om togskinnerne skal fjernes og, om 
havnen eventuelt skal helt fri for bi-
ler…? 
Og naturligvis også, om der skal gøres 
noget for at sikre havnen bedre mod 
højvande og fremtidige oversvøm-
melser i stil med den stormflod, som 
senest ramte havnen i begyndelsen af 

dette år?
Spørgsmålene er mange og omfatten-
de. 
Svarene er indtil videre få, og det 
er derfor også ret så interessant, om 
SSW’s havneudviklingsplan 2030 
overhovedet er spiselig for vælgerne, 
for Flensborg og for byens borgere og 
virksomheder?
Måske netop derfor bliver søndagens 
møde på Christian-Paulsen-Skolen 
markedsført som en ”Politisk brunch 
om Havnens Fremtid”, hvor alle er 
velkommen til at møde op, spise med 
og give deres besyv med i debatten.
Søndagens brunchmøde starter kl. 
11.00 med kaffe og en bid mad. 

Politisk brunch om havnens fremtid

Giver det anledning ti bølgeskvulp i 
den politiske andedam, hvis de høje 
siloer ved Flensborg Havn rives ned..? 
Og, hvad skal til for at fremtidssikre 
havnearealerne mod massive over-
svømmelser som under stormfloden i 
starten af året.  Søndag formiddag præ-
senterer SSW sit bud på en udviklings-
plan for Flensborg Havn. En plan, der 
er åben for debat og diskussion. 

Have-arbejde I:  Gammelt løv og friskspiret ukrudt led en 
krank skæbne, da SSF Husum og omegn frivilligt svingede 
have-redskaberne over det grønne haveanlæg bag Husum-
hus i lørdags.   (Fotos: Daniela Caspersen)

Have-arbejde II:  Potter og krukker med mange planter blev 
også gjort klar til den kommende forårs- og sommersæson.

Skidenæg måtte vige for foråret
[KONTAKT] De velforberedte skide-
næg med sennepssovs og kartofler, 
som ellers var berammet og gjort 
klar til frokost, trak i den grad det 
korte strå, da SSF Distrikt i Husum 
og omegn fulgte op på bibliotekets 
Livlige Lørdag med en frivillig omgang 

forårsklargøring af haveanlægget bag 
Husumhus.
I lørdags var forårsvejret nemlig så 
godt, at de fremmødte lod æg være 
æg for i stedet at kaste sig ud i et im-
ponerende ’rivegilde’.  Hakkejern og 
river blev håndteret med stor iver, og 

først da alle de grønne pletter i have-
anlægget så eksemplariske ud, blev de 
fælles anstrengelser honoreret med de 
tålmodige skidenæg fra den udsatte 
frokost.

ÅRSMØDE-KRUS 2017

BESTILTE KRUS KAN AFHENTES I SSF-SEKRETARIATERNE 
FRA DEN 2. MAJ 2017.

Bestilling hos sekretariaterne 
senest 17. marts 2017

5€

DE DANSKE ÅRSMØDER
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Bestilling hos sekretariaterne 
senest 17. marts 2017

BØRNESTØRRELSER: XS=98/104, S=110/116, M=122/128, L=134/140, XL=152/164
PRIS: 5 €

VOKSENSTØRRELSER HERRE: S - 4XL
PRIS: 8 €

BESTILTE T-SHIRTS KAN AFHENTES I SSF-SEKRETARIATERNE  
FRA DEN 2. MAJ 2017.

[KONTAKT] Blot få dage efter, at som-
merens traditionelle årsmøder i Sydsles-
vig har fundet sted (9.-11.juni), sætter 
Foreningen NORDEN i Sydslesvig alle 
sejl til for tilbyde sine medlemmer en 
spændende og frodig firedages tur til 
det sydlige Skåne, der en gang hørte 
til det danske kongerige – akkurat som 
Sydslesvig.
Fra onsdag 14. juni til og med lørdag 
17. juni gennemfører NORDEN en 
kombineret slots- og havetur til Sydskå-
ne med et stærkt program, hvor gam-
mel historie, adelig bygnings-arkitektur 
og blomstrende botanik går op i en 
højere enhed.
Allerede på turens første dag, der star-
ter fra Neubauer i Flensborg kl. 8.00 
om morgenen, gør bussen holdt ved 
den historiske herregård Katrinetorp, 
som stammer fra det 19. århundrede 
og som tidligere har været ejet at meget 
velbeslåede Malmø-borgere.
Forventet ankomst til herregården cir-
ka kl. 13.00, hvor der er mulighed for 
frokost.
Dagen efter følger en guidet rundtur 
på Sofiero Slot og derefter en visit til 
Christinehof Slot.
Christinehof Slot ligger ved Brøsarp og 
var en gang i tidernes morgen Skånes 

største arbejdsgiver med mere end 900 
ansatte på selve slottet og i det tilhøren-
de landbrug.  
Tredje dag står på et daglangt besøg på 
Krapperup Slot, der ligger i en meget 
romantisk park med rislende vandløb, 
smukke bække og eksotiske træer. 
På turens fjerde og sidste dag, hvor der 
tjekkes ud fra Hotel Scandic Malmø 
City, indgår et besøg på Malmøhus, 
der både fungerer som byens museum 
og kunstmuseum og som hvert år viser 
cirka ti udstillinger med nordisk og in-
ternational kunst udover sine egne faste 
udstillinger. 
Hele denne herlige tur til Sydskåne ko-
ster – inklusiv bropenge, entré-billetter 
og tre hotel overnatninger med tilhø-
rende morgenmad og aftensmad – 505 
euro for medlemmer af Foreningen 
NORDEN i Sydslesvig, mens ikke med-
lemmer skal slippe 555 euro.  
Ekstragebyr på 125 euro for de deltage-
re, der insisterer på enkeltværelse. 
Sidste frist for tilmelding til Sverige er 
mandag 20. marts ved turleder Inge 
Juech på telefon 0461-30966 eller 
mail:  inlojuech@versanet.de

NORDEN vil til Sverige

Christinehof Slot beskæftigede i midten af 1700-tallet ikke færre end 900 medar-
bejdere og var suverænt Sydskånes største arbejdsgiver.

[KONTAKT] Forfatter og professor 
Uwe Pörksen præsenterer i aften sin 
seneste bogudgivelse – Breklehem. 
Roman eines Dorfes. Det sker i ræk-
ken af foredrag under overskriften ’Mit 
Nordfrisland’ på Nordsee Akademie i 
Læk. I romanen fortæller Uwe Pörksen 
om sin opvækst og de minder fra sin 
barndom og ungdom i Breklum og 
langs Vestkysten, som han har nedfæl-
det i sin nye bog. Arrangementet star-
ter med fællesspisning kl. 18.00 for de, 
der har meldt sig til på forhånd.

Næste bud på
Mit Nordfrisland

[KONTAKT] Der er stadig nogle få 
ledige pladser tilbage på den bordten-
nisskole, som SdU gennemfører i Risby 
lørdag 1. april. 
Dagen ledes af instruktørerne Jonas Bo 
Hansen og Per Dammann, og bord-
tennisskolen henvender sig primært 
til børne- og ungdomsspillere mellem 
otte og tretten år. Men andre spillere 
er også velkommen. 
Forhåndstilmelding nødvendig 
– senest 22. marts via www.dgi.
dk/201714206001.

Bordtennis-
skole i Risby

[KONTAKT] Til trods for, at de faste ar-
rangementer under Slesvigsk Samfund 
ikke har givet overskud i det forgangne 
år, så har den lille danske grænsefor-
ening, der består af cirka 200 med-
lemmer og som er hjemmehørende 
i den lille by Viby på Sjælland, ikke 
desto mindre begunstiget en række 
forskellige institutioner, foreninger, 
klubber og andre mindretals-initiativer 
i Sydslesvig med donationer for godt 
102.000 kroner. 
Betydeligt flere end i 2015,  hvor for-
eningen donerede 74.433 kroner.
Det fremgår af referatet fra Slesvigsk 
Forenings seneste generalforsamling. 
Listen over de kærkomne donationer 
for 2016 bringes her:

Flensborg Avis (abonnementer) – 
7.640 kroner.
Køb af Sønderjysk Almanak – 115 
kroner.
Jens Jessen Skolen – 8.000 kroner.
Hiort Lorenzen Skolen – 10.000 kro-
ner

Frisisk Forening – 10.458 kroner.
A.P. Møller Skolen  - 10.856 kroner. 
Treja Danske Skole – 3.820 kroner.
FDF Flensborg – 10.000 kroner.
Gottorp Skolen – 4.000 kroner.
Stjerne Gruppen Husum – 10.050 
kroner.
Skoleforening – tilskud til Læsefestival 
– 4.000 kroner.
Nystadens Vuggestue – 11.208 kroner.
Flensborg Biblioteks børnebogsprojekt  
- 10.000 kroner.
Ejderstedkoret – 1.889 kroner.

De seks sidstnævnte på listen modtog 
ingen donationer i 2015, men er altså 
blevet begunstiget i 2016. Til gengæld 
blev Ringvejens Vuggestue Flensborg 
og Bredsted Danske Børnehave forbi-
gået i denne ombæring. 
Udover at holde sin årlige generalfor-
samling og sit traditionelle efterårs-
møde er medlemmerne af Slesvigsk 
Samfund altid trofaste deltagere ved 
de traditionelle årsmøder i Sydslesvig.

Kærkomne donationer

RISBY LÆK
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