
UGENs OVERSKRIFTER

Læs mere på KONTAKT side 3

Læs mere på KONTAKT side 3

Læs mere på KONTAKT side 4

Sydslesvigsk Forening

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

TOTALTEATER I LANDSBY

BIBLIOTEKET

Flensborg Avis -  torsdag den 24. august 2017 - side 1

Historien om en malegruppe
[KONTAKT] Aktivitetshuset på Nørregade lægger 
i disse uger vægplads til en fornem udstilling af 
mangfoldige malerier og billeder, der alle er udført 
af medlemmerne af Lillians Malegruppe.

Historien om en rebel
[KONTAKT] Under titlen ”Harro Harring – Rebell 
der Freiheit” er Nordfrisisk Institut på trapperne 
med en splinterny og udførlig biografi om den fasci-
nerende, nordfrisiske forfatter og maler Harro Har-
ring. Biografien, som er skrevet af Peter Matthews, 
indeholder mange og hidtil nye og ukendte sider af 
den rebelske frihedskæmper for nordfrisernes sag 
og selvstændighed. 

Historien om 150 nye salmebøger

[KONTAKT]Takket være en masse frivillige indsam-
linger, donationer og andre økonomiske bidrag har 
de tre danske kirker i Vanderup, Tarp og Jaruplund 
fået råd til at købe ikke færre end 150 nye salmebø-
ger plus 25 specialudgaver med stor skrift.  

 
www.minority-safepack.eu

[KONTAKT] I disse dage sker der my-
stiske ting i landsbyen Kværn (Quern) 
øst for Flensborg. 
Der opbygges skjulte gallerier. 
Et lokalt busskur får en iøjnefaldende 
overhaling med stærke farver i pink og 
grøn, mens de ventende passagerer 
klædes af til skindet, og rundt omkring 
i bybilledet bliver den normale lands-
by-trummerum ’forstyrret’ af spontan 
dramatik og diverse sceniske opførel-
ser, der løbende forvandler landsbyen 
til en spektakulær kulisse for en række 
absurde handlinger, mystiske hændel-
ser og dramatiske begivenheder. 
I disse dage er kunstnerkollektivet 
Institut für theatrale Angelegenheiten 
nemlig på spil i den lille landsby for 
at opføre Openair-teaterforestillingen 
’Das Dorf’. En forestilling, der beskæf-
tiger sig med, hvad en landsby udgør 

og, hvad en landsby egentlig drømmer 
om? 
Forestillingen, der er endnu et nyt og 
spændende dansk-tysk projekt, som 
støttes af KursKultur, tager afsæt i de 
bastante og samfundsmæssige æn-
dringer og forandringer, som påvirker 
landsbyerne, hvad enten de befinder 
sig på den ene eller den anden side af 
den dansk-tyske grænse. 
Det dramatiske totalteater, der helt 
bevidst bruger Kværn som kulisse, ind-
går også som et selvstændigt projekt af 
’The village art project” – nye kulturel-
le formater i landsbyerne, - der blandt 
andet har Højer Design Efterskole/
Designskolen i Højer og Internationale 
Jugendbildungsstätte Jugendhof Sche-
ersberg, Europa Universität Flensburg 
og Kirchengemeinde Kværn som me-
daktører.

De pågældende opsætninger, der til-
sammen og på forskellig vis iscenesæt-
ter et stykke nutidigt landsby-drama, 
indledes i morgen (fredag den 25. 
august) kl. 20.00 og fortsætter hen 
over begge weekenddage.  
Lørdag og søndag indsættes særlige 
shuttlebusser med afgang fra Kruså 
kl.18.30 og fra Flensborg kl. 19.15, så 
interesserede udenfor Kværn også kan 
finde vej til dette usædvanlige og ny-
skabende dramaprojekt.  
Busserne kører retur efter forestillin-
gen, så deltagere udefra kan være til-
bage i Flensborg mellem 23.00-23.30 
og Kruså omkring midnat. 
Prisen for at overvære OpenAir-fore-
stillingen ’Das Dorf’ er 13 euro eller 
8 euro for bestemte grupper. Billetter 
købes på stedes eller bestilles forlods 
på mailadressen tv2@gmx.de 

Dramatiske optrin i Kværn

”Das Dorf” er navnet på et meget 
usædvanligt og nyskabende stykke 

frilufts-dramatik, som gennemføres i 
landsbyen Kværn i det kommende da-
ge. Den lille landsby øst for Flensborg 

forvandles til en åben kulisse for en 
flere scenarier og dramatiske optrin, 

forestillinger og performances, der 
sætter fokus på, hvad en landsby anno 
2017 egentligt drømmer om og – ikke 

mindst – de strukturelle forandringer 
og samfundsmæssige ændringer bety-

der for de mindre lokalsamfund. Og 
ja, hvad foregår der egentlig i dette 

farvestrålende busskur, når den sidste 
rutebil er kørt og den sidste busrute er 

taget ud af drift…?

[KONTAKT] Under overskriften ’Wun-
derkammer Sydslesvig” slår Flensborg 
Bibliotek på Nørregade i næste uge 
dørene op til en kunstudstilling, der 
giver et indblik i sydslesvigernes liv.  
Ophavsmanden er kunstneren Li-
sa-Lotta Adomeit, der selv er opvokset 

i Sydslesvig. Hun har sammensat en 
udstilling af forskellige genstande, som 
danske sydslesvigere hver især har ud-
valgt for at vise deres egen historie og 
forhold til Sydslesvig.  Lisa-Lotta Ado-
meit håber på denne måde, at flere 
uden for mindretallet bliver opmærk-

somme på det særlige ved at have et 
mindretal.  
Udstillingen ’Wunderkammer Sydsles-
vig” åbner officielt fredag den 1. sep-
tember kl. 17.00.  Kan ses på bibliote-
ket til udgangen af september måned.   
Fri éntre til åbningen.

Kunstudstilling om 
sydslesvigernes liv 

[KONTAKT]Der er vigtige og 
afgørende ting på spil, når Syd-
slesvigsk Forening (SSF) og de tre 
øvrige nationale mindretal, som 
er anerkendt i der Bundesrepu-
blik, samles i Berlin førstkom-
mende lørdag og søndag. 
Forud for åbningen af et nyt po-
litisk arbejdsår deltager mindre-
tallene sammen med nationale 
mindretalssekretariat (Minder-
heitenSekretariat) i Berlin i det 
traditionelle åbenthus-arrange-
ment foran det tyske Indenrigs-
ministerium (Bundesministerium 
des Innern), hvor adskillige af de 
foreninger, forbund og organisa-
tioner, som sorterer under mini-
steriets porteføjle, benytter sig af    
mulighed for at præsentere sig 
for offentligheden og få de man-
ge nysgerrige, spørgelystne og 
interesserede berlinske borgere 
i tale, som har for vane at møde 
op ved dette friluftsarrangement. 
Sammen med friserne, sorber-
ne og sinti/romaerne deltager 
Sydslesvigsk Forening på vegne 
af det danske mindretal i Syd-
slesvig. 
De udstiller sammen på en stor 
fælles udstillingsstand, hvor 
repræsentanter fra alle fire min-
dretal blandt andet vil gøre en 
ekstra indsats for at speede op 
for den igangværende indsam-
ling af underskrifter til borge-
rinitiativet Minority Safepack 
Initiative, der kan bane vejen 
for, at EU-kommissionen i Bru-
xelles sætter en række generelle 
spørgsmål og temaer om fælles-
europæiske mindretals-rettighe-
der og mindretalsbeskyttelse på 
sin dagsorden. 
Betingelsen er, som bekendt, at 
der indsamles mindst én million 

borger-underskrifter inden ud-
gangen af marts måned næste 
år.  Heraf 72.000 underskrifter 
alene i Tyskland, og det tal er 
desværre på nuværende tids-
punkt bagud på point. 
Det er derfor afgørende vigtigt 
at få synliggjort borger-initiativet 
overfor den brede befolkning i 
den tyske hovedstad, i de øvrige 
tyske storbyer og i de områder 
af Bundesrepublikken, som ikke 
har mindretallene så tæt inde 
på livet som eksempelvis i Syd-
slesvig. 
Det er naturligvis også intenti-
onen at få de tyske landspoli-
tikere i tale, at de får Minority 
Safepack-initiativet så meget ind 
på radaren, at de også vil slå et 
slag for underskriftindsamlingen, 
selv om deres fokus lige nu er 
rettet mod det forestående For-
bundsdagsvalg (sidste søndag i 
september). 
For Sydslesvigsk Forening delta-
ger SSF’s formand, Jon Hardon 
Hansen, og generalsekretær Jens 
A. Christiansen under week-
endens frilufts-arrangement 
i Berlin, mens friserne bliver 
repræsenteret af Ilse Johanne 
Christiansen fra Friserrådet.
Udover at udstille og komme i 
snak med berlinerne vil folkene 
fra de fire mindretal også holde 
et internt arbejdsmøde for at 
forberede sig på det møde, som 
Mindretalsrådet har fået på plads 
med den tyske forbundspræsi-
dent Frank-Walter Steinmeier 
den 21.  september.  Så der er 
afgjort vigtige ting på spil i Berlin 
i de nærmeste dage. 

Sydslesvigsk Forening  

Vigtige ting på 
spil i Berlin  
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11. s. e. trin., søndag den 27. aug. 
2017, Luk. 18, 9-14 

Egernførde, 10, Mogensen
FL Ansgar Kirke/ Østersøbadet, 10.30, 
Kirkegaard/Touche, Friluftsgudstjene-
ste
FL Helligåndskirken, 10, Jacobsen
Frederiksstad, 9.30, Vogel
Harreslev, 11.30, Jacobsen
Husum, 11, Vogel

Lyksborg, 10, Fønsbo
Rendsborg, 11.30, Mogensen
Slv. Ansgar, 10, Nicolaisen
Tarp, 10, Treschow-Kühl
Tønning, 14.40, Jørgensen
Vesterland, 10.30, Hansen
Torsdag, den 24. aug. 2017

Lyksborg, 17, Fønsbo, familiegudstje-
neste

Gudstjenester

[KONTAKT]Oberst H. Parkovs Fond, 
der akkurat som Redaktør Jens Jessens 
Mindelegat (omtalt i KONTAKT 10. 
august), også administreres af Græn-
seforeningen, er en af de relativt store 
fonde, som dansksindede mindretals-
foreninger og institutioner i Sydslesvig 
nyder godt af hvert år.
Mindefonden, der støtter nationalt og 
socialt arbejde i grænse-egnene og 
som fortrinsvist tilgodeser foreninger 
og institutioner, der arbejder med 
nationale og sociale opgaver i disse 
egne – uddeler hvert år cirka 300.000 
kroner. 
For at komme i betragtning til støtte 
fra Oberst H. Parkovs Mindefond, skal 
ansøgninger – i form af digitale emails 
eller klassisk trykte i lukkede kuverter 
– sendes til Grænseforeningen, Peder 
Skrams Gade 5,2, 1054 København K 
– så de er fremme senest mandag den 
18. september.
Ansøgningen skal være begrundet og 

som minimum indeholde følgende:
Størrelsen på det ansøgte beløb.
Et budget for det samlede projekt, 
hvortil der søges.
En orientering om andre ansøgninger 
til andre fonde, puljer og legater.
En orientering om eventuelt allerede 
modtaget støtte fra disse eller anden 
side. 
Det er desuden vigtigt, at ansøgningen 
indeholder en præcis identifikation på 
det pengeinstitut og kontonummer, 
hvor en eventuel støtte i givet fald skal 
overføres til. 
Senest i slutningen af oktober tager 
fondsbestyrelsen stilling til de modtag-
ne ansøgninger – deriblandt også de, 
der er indsendt uopfordret i årets løb. 
Midt i november får afsenderne af de 
ansøgninger, som tilgodeses, besked. 
Alle øvrige ansøgere vil ikke modtage 
nogen meddelelse. 

Tid at søge mindefond

SSF er også 
 på facebook!

25.
SSF Det Humanitære Udvalg: Vandringer i grænselandet: Bjergskov og Ho-
strup Sø fra Exe kl. 9.30

28.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Margretheklub i Menighedshuset kl. 14.00

29.
SSSF Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset kl. 19.00-22.00.

30.
SSF Ravnkær: Strikkecafé i forsamlingshuset kl. 15.30.

SSF Bøglund Seniorklub: Møde i forsamlingshuset kl. 14.30.

31.
Dansk Centralbibliotek: Foredrag med historiestuderende om ”Dansksinde-
de soldater under 2. Verdenskrig” på Flensborg Bibliotek kl. 15.00

SSF Damholm. Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15.00.

Aktive Kvinder: Besøg på Louisenlund – fælles kørsel i private biler fra Staf-
feld kl. 14.30.

SSF Gottorp Amt:. Slesvig-biografen i Slesvighus. viser ”Den Alvorsfulde 
Leg” kl. 19.30.

[KONTAKT]Søndag den 13. august dø-
de Verner Jensen, 87 år gammel. Han 
var i mange år formand for Grænsefor-
eningen i Grindsted-Billund, og som 
det blev han meget hurtig en kendt og 
vellidt person i mindretallet på Sild.
Foreningerne og skolen i Hørnum 
havde i årtierne efter krigen et nært 
samarbejde med Grindsted-Billund. 
Da skolen i Hørnum blev lukket og 
foreningsarbejdet koblet på distriktet i 
Vesterland, etableredes en ny kontakt 
til SSF i Kejtum. 
Det resulterede blandt andet i en 
venskabsforbindelse mellem skolen i 
Kejtum og Filskov Skole og især den 
lille Hestkær Friskole.
Verner Jensen blev formand efter den 
meget historieinteresserede landmand 
Thomas Refslund, hvis store forkær-
lighed for grænselandet også må have 
tændt revisor og bankmand Verner 
Jensen. 
Verner blev leder af Skovlund Andels-
kasse i 1989 og havde desuden været 
ansat som revisor i FDB og Den Kon-
gelige Grønlandske Handel. 
Både Verner og hans kone Ruth var i 
mange år meget engageret i det po-
litiske og folkelige arbejde lokalt og 
regionalt. 
I Verner Jensens lange formandspe-
riode for Grænseforeningen i Grind-
sted-Billund blev der blandt andet sat 
skub i arbejdet med at finde plejefor-
ældre i det midtjyske til elever fra Sild, 
der ønskede at tilbringe nogle uger af 
deres sommerferie i Danmark. 
Denne ferieformidling havde intet 
med feriekontoret i Flensborg at gøre, 
men fungerede alligevel udmærket i 
mange år. Forældre, foreningsfolk og 
enkelte lærere klarede selv alle opga-
ver med blandt andet transport, kon-

takt og besøg hos plejefamilierne, men 
primus motor var Verner Jensen.
Foreningens bestyrelsesmedlemmer 
kom hver andet år lige før jul på besøg 
i Kejtum med ”julegaver” - bidrag til 
skolens julefest og støtte til arbejdet i 
foreningerne. Gæsterne fik også gaver, 
blev indkvarteret privat og fik noget 
godt at spise. Verner Jensen sørgede 
altid for, at der blev afsat tid til en gen-
sidig orientering og en snak om nye 
samarbejdsmuligheder. 
Året efter var det så folkene fra Silds 
tur til at tage til Grindsted og Billund.
Både i Grindsted og Kejtum kneb det 
med at finde yngre mennesker, som 
ville overtage bestyrelsesarbejdet, og 
mange traditioner var man nødt til at 
opgive. 
På et tidspunkt kunne Grindsted-Bil-
lund dog meddele, at man med Erling 
Bach havde fået en ny formand, men 
da Erling efter nogle få år ønskede at 
træde tilbage, måtte Verner Jensen 
tage en tørn til.
På generalforsamlingen i marts 2014 
meddelte han, at han ønskede at træk-
ke sig som formand anden gang. 
Leif Krarup blev hans efterfølger, men 
Verner fortsatte i bestyrelsen som 
kasserer. Man giver ikke så let op, når 
man hedder Verner Jensen. Kan man 
ikke selv klare opgaven, så vil man i 
det mindste kunne skubbe på.  
Den 12. april 2014 var Verner Jensen 
og bestyrelsen på besøg i Vesterland 
for at den nye bestyrelse kunne mødes 
med daværende formand for SSF Sild, 
Jon Hardon Hansen. 
Alle distrikter på Sild var blevet lagt 
sammen, og dermed blev SSF Sild den 
nye samarbejdspartner for Grænsefor-
eningen Grindsted-Billund. 
Sidste gang Verner Jensen besøgte Sild 

var den 24. maj 2014 til årsmødet i 
Kejtum, som han havde gjort det så 
ofte i årene før. 
Denne gang dog sammen med for-
manden for Danmarkssamfundet for 
at overdrage foreningens fane til øens 
danske fritidshjem.
Det var Verner Jensens fortjeneste, 
at Ole Kirks Fond (LEGO) i år 2000 
støttede staldkirkens renovering i Ve-
sterland med en donation på 25.000 
DKR.
Vennerne på Sild siger tak og farvel til 
en besindig, men ihærdig og udhol-
dende person, der forstod at motivere 
andre til at deltage i et uegennyttigt 
arbejde for at støtte nogle mennesker 
i grænselandet, der gerne vil leve og 
bevare det danske syd for grænsen.
En stor medfølelse med ægtefællen 
Ruth og døtrene Mette og Esther.
Walter Johannsen på vegne af de dan-
ske foreninger og institutioner på Sild.
Indsendt på vegne af SSF Sild af Wal-
ter Johannsen

Mindretallet på Sild har mistet en trofast ven

Verrner Jensen til årsmøde i Kejtum i 
2014

[KONTAKT]For historikere og histo-
riestuderende er personlige breve, 
dagbøger og erindringer en evig kilde 
til forundring, fordybelse og forskning, 
og i den sammenhæng er det omfat-
tende arkiv ved Dansk Centralbiblio-
tek for Sydslesvig at betragte som en 
sand guldgrube.  I hvert fald har en 

flok historiestuderende fra Syddansk 
Universitet i sommerens løb gravet sig 
godt og grundigt ned i de dagbøger 
og breve, som dansksindede mænd 
har sendt hjem, mens de var soldater 
i den tyske værnemagt under 2. Ver-
denskrig. Med afsæt i det omfattende 
materiale har de vordende historikere 

skrevet en række biografiske artikler 
om soldaternes beretninger hjem til 
familie, koner, kærester og venner. 
Resultatet af de studerendes arbejde 
afsløres under et arrangement senere i 
denne måned. Torsdag den 31. august 
(kl. 15.00). Det foregår på biblioteket. 
Gratis adgang. 

Beretningen om de
dansksindede soldater 

[KONTAKT]Uwe Oldags bortgang 
efterlader et stort hul i bestyrelsen i 
billedsamlings-udvalget. Uwe var et 
vigtigt ben i den trojka, som udvalget 
hidtil har bestået af. 
Vi startede begge to i 2006 efter Harry 
Jensens mangeårige formandskab, som 
vi sammen måtte forsøge at løfte arven 
efter. 
Og jeg må sige, at samarbejdet gen-
nem de elleve år har været fortrinligt. 
Opgaverne har været mange: Vare-
tagelse af foreningens eksisterende 
kunstsamling samt registrering på in-
ternettet. 
Udvælgelse af motiver til julemærker 
og kunstnerkort, udstillinger, udlåns-
virksomhed og indkøb af nye kunst-
værker. 
Diskussionerne har bølget frem og 
tilbage, oftest over nettet, hvilket værk 
skulle vi vælge? Hvilket egnede sig 
bedst til udlån og ophængning i vore 
forsamlingshuse? 
Hvad havde vi råd til? 
Vi var oftest enige i substansen, dog 
langt fra altid i formen. Men det blev 
vi, for nok var Uwe kompromisvillig, 

men han havde sine markante me-
ninger, og han havde noget at have 
dem i. 
Dybt rodfæstet i mindretallet. Barn-
dom og skolegang i Slesvig, mangeårig 
lærergerning på Husum danske Skole, 
aktiv i SSF. Han havde fingeren på 
pulsen, og vidste, hvad der rørte sig 
omkring i mindretallets landskab, der-
for var han værd at lytte til. 
Ofte skar han igennem på sin stille og 
venlige facon, ved at hævde, at denne 
og hin anskaffelse næppe ville falde i 
frugtbar jord, hvis den skulle udlånes. 
Ud over Uwes forankring i mindretal-
let var hans bidrag til billedsamlings-
udvalget også af uvurderlig betydning 
gennem et levende engagement i 
billedkunsten. 
Han var skarp, når det drejede sig om 
at vurdere værkets formalia: form, far-
ve, udtryk og stil, og han var en kritisk 
iagttager overfor det, han så, og så 
kunne han sætte ord på sin kritik, som 
vi kunne bruge til noget. Det var beri-
gende at diskutere med ham.  
Det visuelle betød meget for ham. 
Selv var han en engageret og udøven-

de fotograf, og portrætterede ofte 
motiver og værker til brug under be-
styrelsens arbejde. 
Savnet bliver stort.
Erik Fredens
Formand for Billedsamlingsudvalget 
under SSF

Uwe Oldag vil blive savnet



FÆLLES GUDSTJENESTE

NORDFRIISK INSTITUUT

FARVERIGE KVINDER

REBELSK UDGIVELSE
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[KONTAKT]Beeindruckt von der „ver-
dienstvollen und kreativen Arbeit“ 
des Nordfriisk Instituut zeigte sich der 
Minderheitenbeauftragte von Minister-
präsident Daniel Günther, Johannes 
Callsen. 
Er stattete dem Bredstedter Institut 
– und zuvor dem Friesenrat – seinen 
Antrittsbesuch ab. Inken Völpel-Krohn 
und Peter Nissen, Vorsitzende bzw. 

stellvertretender Vorsitzender des Trä-
gervereins, und die Institutsmitarbeiter 
informierten über ihre vielfältigen 
Aufgabenfelder. Professor Dr. Tho-
mas Steensen und Geschäftsführerin 
Marlene Kunz hoben die Bedeutung 
der mit dem Land Schleswig-Holstein 
erneut abzuschließenden Ziel- und 
Leistungsvereinbarung hervor. Mi-
nisterpräsident Günther hatte dem 

Institut eine längerfristige gesicherte 
Perspektive zugesagt.

Minderheitenbeauftragter Johannes 
Callsen zu Gast im Nordfriisk Instituut

In lockerer Atmosphäre verlief der 
Besuch im Nordfriisk Instituut; von 

links Geschäftsführerin Marlene Kunz, 
Vorsitzende Inken Völpel-Krohn,. stell-
vertretender Vorsitzender Peter Nissen, 

Minderheitenbeauftragter Johannes 
Callsen und Professor Dr. Thomas 

Steensen.  (Foto: Harry Kunz)

[KONTAKT]Brandneues Buch über 
Harro Harring wird im Nordfriisk Insti-
tuut vorgestellt.
Auf alle, die sich für die Geschichte 
Nordfrieslands interessieren, wartet 
ein besonderer Abend: 
Im Nordfriisk Instituut in Bredstedt 
wird am Montag, 28. August, um 
19.30 Uhr ein brandneues Buch über 
den friesischen Freiheitskämpfer, 
Schriftsteller und Maler Harro Harring 
vorgestellt. Harring gehört zu den 
faszinierendsten Persönlichkeiten, die 
Nordfriesland hervorgebracht hat.
Autor dieser ersten ausführlichen Bio-
grafie mit dem Titel „Harro Harring – 
Rebell der Freiheit“ ist Peter Mathews, 
der bereits mit mehreren Veröffent-
lichungen große Aufmerksamkeit 
gefunden hat. Das Buch erscheint im 
Europa Verlag, Berlin. Peter Mathews 
hat sich in vielen Jahren mit Harring 

beschäftigt, seine fesselnd zu lesende 
Biografie umfasst über 450 Seiten. 
Daraus wird er bei der Buchpremiere 
im Nordfriisk Instituut wichtige Pas-
sagen vorlesen. Professor Dr. Thomas 
Steensen führt in den Abend ein. Der 
Eintritt ist frei, es wird um eine Spende 
gebeten.

Der nordfriesische Freiheitskämpfer 
Harro Harring. (Sammlung Nordfriisk 
Instituut)

Der nordfriesische 
„Rebell der Freiheit“

[KONTAKT]Selv om Aktivitetshuset på 
Nørregade i Flensborg lige nu arbejder 
på nedsat ’sommertid’ og med et me-
get beskedent program, så står døren 
til det populære projekt- og kulturhus 
ikke desto mindre åben for de bruge-
re, som bare ikke kan undvære husets 
kreative fællesskab, samvær og frirum.
En af de faste brugergrupper, der hver-
ken kan holde sig i skindet eller holde 
sig væk her i sommervarmen, er ’Lil-
lians Malegruppe”. En åben gruppe, 
hvor alle, som har lyst til at male og 
være kreative med farver og former, 
kan være med og hygge sig i hinan-
dens selskab. 
”Det gælder uanset, om man har 
malet før og måske fået sine billeder 
optaget på store og anerkendte udstil-
linger, eller man helt ny og uerfaren. 
Det går vi ikke så nøje op i. Til gen-
gæld hjælper, inspirerer og påskønner 
hinanden. I øjeblikket består gruppen 
af fem lokale kvinder, der kommer 
her fra Flensborg-området”, fortæller 
Lillian Jörgensen og Hanna Jacob i 
fællesskab. De tumler hvor for sig med 
at få de sidste detaljer på plads på det 
motiv, der har gang i.
Lillians Malegruppe, som har eksisteret 

de sidste fire-fem år, har fast base i 
Aktivitetshusets rummelige atelier på 
første sal, hvor medlemmerne som 
regel mødes fast hver fredag i vinter-
halvåret.
”Det er meget forskelligt, hvad vi laver 
fra gang til gang. Nogle af os har malet 
i mange år og har stor erfaring med 
de forskellige teknikker og materialer. 
Andre er relativt nye og uerfarne, men 
alle byder ind med en stor lyst til at 
være kreative med farver og former 
og motiver. Fra tid til anden spørger 
Aktivitetshuset, om vi kan farvelægge 
nogle påskeæg til påske eller lave et 
par farvestrålende motiver til en plakat 
for et bestemt arrangement. Og det 
gør vi gerne. Ja, vi har sågar også hjul-
pet med at male og dekorere nogle 
tønder, der skulle bruges til fastelavn,” 
fortsætter Lillian Jörgensen. 
De øvrige fire består i øjeblikket af Bir-
git Bugdahl, Katja Dethlevsen, Hanna 
Jacob og Doi Germann. Alle kvinder – 
men mænd er skam også velkommen.
Ind i mellem mødes malegruppen 
hjemme hos Birgit Bugdahl, der har så 
meget plads og albuerum, at de alle 
kan svinge penslerne uden at komme i 
karambolage med hinanden.
Og her midt i august måned, hvor 
mange andre foretrækker at dyppe 
tæerne i strandkanten eller slappe af i 
hængekøjen hjemme på sommer-ter-
rassen, har de fem kvinder – sådan lidt 
uden for nummer – spontant stukket 
hovedet sammen for at give somme-
ren et ekstra farvestrejf eller to.
Det foregik i sidste uge, hvor der var 
mere end almindelig fred og ro i det 
ellers normalt så hektiske Aktivitetshus 
på Nørregade.
Med undtagelse af Doi Germann, som 
ikke kunne komme, havde Lillian og 
hendes maleveninder stort set hele 
huset for sig selv.
Og det sidste er faktisk temmelig ær-
gerligt. 
For lige netop her i sommerugerne 
lægger Aktivitetshuset vægplads til en 

større udstilling af malerier og billeder 
fra Lillians Malegruppe.
Malerierne, der er meget forskellige 
i størrelse, motivvalg, farver og kon-
struktion, kan ses og opleves forskel-
lige steder i huset.  Blandt andet i 
café- og opholdsrummet lige indenfor 
hoveddøren. Men også på nogle af 
gangarealerne, op langs trappen og et 
par andre velegnede steder.  
Under overskriften ’Mangfoldighed’ 
udstiller gruppen tilsammen godt 30 
billleder og malerier. 
”Og der er netop tale om en bred 
og mangfoldig udstilling med vidst 
forskellige motiver, som viser den 
spændvidde og rummelighed og plads 
til vores individuelle forskellighed, 
som netop er det gode vores gruppe”, 
fortæller de kreative kvinder fra Lillians 
Malegruppe. 
Udstillingen i Aktivitetshuset kan ses 
og opleves til og med torsdag den 31. 
august. 
Så benyt chancen, mens tid er - og lær 
de fem kvinder bag ’Lillians Malegrup-
pe’  lidt bedre at kende.

”Lillians Malegruppe” sætter 
ekstra kolorit på sommeren 

Lillians Malegruppe udstiller lige nu godt 30 forskellige malerier i Aktivitetshuset. Udstillingen hedder Mangfoldighed og kan 
ses resten af måneden.

Hanna Jacob er ’yngste’ skud på stam-
men i malegruppen, der er åben for al-
le, som har lyst til at male og udtrykke 
sig med former og farver. 

Lillians Malegruppe er opkaldt efter 
Lillian Jörgensen, der gerne beretter om 
samværet og kreativiteten i det rumme-
lige atelier i Aktivitetshuset. 

[KONTAKT]Efter en kort overgangsperi-
ode hen over sommeren med den tidli-
gere pastor Morten Mortensen som kon-
stitueret sognepræst, kan sognebørnene 
ved de danske kirker i Flensborg Nord 
og Kobbermølle nu se frem til at møde 
den præst, som indtil videre skal vikarie-
re for sognepræst Christina Frøkjær, der 
er langtidssygemeldt.
Mandag i denne uge blev 67-årige 
Liselotte Kirkegaard officielt indsættes 
i embedet som præst ved kirkerne i 
Flensborg Nord - Ansgar Kirke og Kob-
bermølle Kirke - og allerede nu på søn-
dag skal hun i aktion for første gang.
Liselotte Kirkegaard, der kommer direk-
te fra et landpastorat på Sydøstfyn, hvor 
hun har virket de seneste 37 år, tager 
nemlig del i den fælles friluftsgudstje-
neste ved Østersøbadet, som Flensborg 
Nord gennemfører søndag formiddag kl. 
10.30 sammen med sine tyske naboer i 
St. Petri.  I øvrigt for 16.gang.
Under gudstjenesten medvirker et brass-
band af lokale musikere under ledelse af 

Chr. Jürgensen. Bandet vil lægge dejlig 
messing-musik til dagens salmer, og 
Liselotte Kirkegaard vil undervejs også 
skulle forrette en dansk barnedåb.
Der vil også indgå en fælles prædiken 
sammen med sognepræst Christian 
Touché fra St. Petri.
Efter mere end tre årtier som præst i 
Gudme og Brudager Sogne mellem 
Odense og Svendborg er Liselotte tidli-
gere på sommeren rykket permanent til 
Flensborg, hvor har indvilget i at træde 
til som vikar Flensborg Nord og Kobber-
mølle, selv om hun ifølge dåbsattesten 
sagtens kunne lægge præstekjolen på 
hylden og nyde sit otium.
”Men hvorfor i alverden skulle jeg dét, 
når jeg gerne vil fortsætte nogle år end-
nu som præst. Oven i købet med mulig-
hed for at arbejde tæt mit nye hjem her 
i Harreslee, hvor tingene har flasket sig 
sådan, at jeg for en periode kan fortsæt-
te som præst her i lokalområdet”, lyder 
meldingen fra Liselotte Kirkegaard. 
Hun blev alene for cirka tre år siden, 
og da børnene allerede en del år tidli-
gere var flyttet hjemmefra, synes hun, 
at præstegården i Gudme blev lidt for 
stor. Hun fik derfor lyst til at række telt-
pælene til Sydslesvig og ned til sit hus i 
Harreslee. 
En del af sognebørnene har allerede fået 
hilst på deres nye præst, da Liselotte Kir-
kegaard tidligere på sommerende deltog 
ved et grill-arrangement med aftensang i 
præstegårdshaven ved Ansgar Kirke. 
NB: Skulle vejrguderne vise sig at være 
i drillehumør søndag formiddag, er der 
ingen grund til at holde sig hjemme. 
Arrangørerne af friluftsgudstjenesten ved 
Østersøbadet har nemlig sørget for et 
stort telt, så både præster, kirkegængere 
og andre medvirkende kan komme i 
tørvejr.

Ny præstevikar får 
sin ilddåb på søndag

Efter 37 år som præst i et landpastorat 
på Sydfyn er 67-årige fornyligt rykket 
til Sydslesvig, hvor hun i forvejen har 
et hus i Harreslev.  Hun fortsætter nu 
en periode som vikarierende præst 
ved menighederne i Kobbermølle, Ny-
hus og Flensborg Nord. 
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24. august – 1572:  Efter ordre fra Kong Karl 9.  henrettes ikke færre end 20.000 
calvinister (huguenotterne) i Paris. Massakren går under betegnelsen Bartoholo-
mæusnatten.

24. august  - 1612:  På en offentlig plads i Køge dømmes den lokale kvinde 
Johanne Thomes til døden på bålet for djævelskab, trolddom og magi.  Henret-
telsen blev startskuddet på en længere hekseproces, kaldet Kjøge Huskors, hvor 
yderligere 15-20 kvinder blev brændt på bålet i de følgende år. Heksejagten i 
Køge vakte så stor postyr, at den katolske kirke i Rom fandt anledning til at lave 
en rapport, som stadig opbevares i Vatikanets arkiver. 

24. august – 1943: Modstandsgrupper Holger Danske gennemfører en succesrig 
sabotage-aktion mod den tyske værnemagt ved at sprænge Forum på Frederiks-
berg i København i luften.

24. august – 1949:  NATO-aftalen mellem de nordatlantiske lande træder offi-
cielt i kraft.

24. august – 1954:  Dwight W. Eisenhower, præsident for De Forenede Ameri-
kanske Stater, får gennemført og godkendt en lov, der forbyder kommunistpartiet 
over hele USA.

24. august – 1969:  Den danske cykelrytter Leif Mortensen vinder verdensme-
sterskabet i landevejscykling for amatører under VM i Tjekkoslovakiet.

24. august 1981:  Amerikaneren Mark David Chapman bliver idømt fængslet på 
livstid for mordet på det tidligere Beatles-medlem John Lennon, der blev dræbt 
af skud ud for sit hjem i Dakota-bygningen i New York den 8. december året før.

24. august – 1991:  Den russiske præsident Mikhail Gorbatjov fratræder som 
generalsekretær og leder af Sovjetunionens kommunistiske parti. Han foreslår i 
samme anledning, at partiet opløses.

24. august – 1991:  Den tidligere russiske republik Ukraine erklærer sin uafhæn-
gighed fra USSR (Sovjetunionen).

24. august – 1995:  Den amerikanske IT-virksomhed frigiver med stor succes sin 
første version af styreprogrammet Windows 95.

24. august – 1997:  Den kenyansk-fødte danske konkurrence-løber Wilson Kip-
keter slår sin egen blot 11 dage gamle verdensrekord på mellemdistancen 800 
meter bane med en ny tid på 1:41,13 minutter.  Tiden rangerer stadig som euro-
pæisk rekord for distancen.

[KONTAKT]Menighedsrådene ved de 
tre danske kirker i Vanderup, Tarp 
og Jaruplund retter i disse dage en 
stor tak til alle de frivillige sponsorer, 
indsamlere og bidragydere, som på 
forskellig vis har banet vejen for, at 
kirkerne i fællesskab har kunnet købe 
ikke færre end 150 splinternye og 
opdaterede udgaver af Den Danske 
Salmebog og dertil 25 specialtrykte 

salmebøger med stor skrift.
De forventes at være på plads ude i de 
respektive kirker i september måned.
Finansieringen af de mange nye sal-
mebøger er kommet i hus gennem et 
længere indsamlingsforløb, hvor glade 
givere blandt andet har smidt en eks-
tra skilling i bøtten, når de har deltaget 
i forskellige arrangementer i kirken el-
ler skænket hjemmebagte kager til de 

[KONTAKT]Trods et par beklagelige 
deltager-afbud i sidste øjeblik og et 
par gevaldige ildevarslende regnbyger 
af den hårdhændede slags, hvor en 
hel busfuld morgenfriske SSF’ere fra 
Centrum-Duborg-Vest gjorde klar til 
distriktets store heldags-udflugt til Wis-
mar, endte vejrguderne til sidst med at 
forbarme sig over de lokale medlem-
mer af Sydslesvigsk Forening.
Kort tid efter at bussen havde fundet 
sig til rette motorvejen med kurs mod 
Wismar, holdt regnvejret inde, og det 
var stort set tørvejr, da deltagerne fik 

serveret deres morgenmad suppleret 
med et glas champagne.
I selve Wismar blev deltagerne delt 
op i to grupper, som hver for sig fik 
en guidet og meget informativ rund-
visning i byen, inden de atter blev for-
samlet på et lokalt bryggeri-hus, hvor 
der forlods var bestilt middagsmad.  
Menuen var ovenud tilfredsstillende 
og blev rost af deltagerne.
Efter middagen var der tid til at gå på 
opdagelse i byen på egen hånd, inden 
bussen satte kurs mod et veldækket 
eftermiddags-kaffebord i Lübeck, hvor 

både kaffen, lagkagen og servicen var 
helt i top. 
Efter en lang oplevelsesrig dag, der 
trods alt holdt tørvejr, var medlem-
merne af Distriktet Centrum-Duborg-
Vest tilbage i Flensborg omkring kl. 
20.00, hvor alle deltagerne sagde far-
vel til hinanden med visheden om, at 
de har haft en dejlig dag.  Busturen til 
Wismar og Lübeck fandt sted i lørdags 
– den 19. august. 

Såvel kaffen som kagen og den per-
sonlige betjening var helt i top, da 
deltagerne på lørdags heldagsudflugt 
til Wismar gjort holdt i Lübeck for at 
nyde eftermiddagskaffen.  Bortset fra 
to haste-afbud i sidste øjeblik havde 
arrangørerne – SSF Distrikt Centrum-
Duborg-Vest – formået at fylde en bus 
med lokale medlemmer. 

Vellykket visit til Wismar

Torsdag 
24. August 

[KONTAKT]Når man nu har en lokal 
præst i nabolaget, der har fuldstændigt 
styr på Martin Luthers smag for bor-
dets glæder og tilværelsens øvrige lysti-
ge sider, så skal den store reformators 
livsbekræftende syn på gastronomi, 
kvinder, kærlighed og menneskelivets 
mere ’kødelige’ fornøjelser naturligvis 
også på menuen, når der er gæstebud 
fra nord.
Af samme grund kan medlemmerne 
fra Grænseforeningens afdeling i Hille-
rød se frem til en særdeles munter af-
ten i selskab med pastor Jacob Ørsted 
fra Helligåndskirken, når de kommer 
på gæstevisit hos vennerne fra SSF 
Lyksborg i starten af næste måned.

Under besøget er der indlagt et fælles 
møde med aftensmad på Christians-
lyst, hvor Jacob Ørsted vil være til 
stede for at læse op af sin bog ”God-
bidder – Citater fra Martin Luthers fri-
modige tale omkring middagsbordet”, 
og i øvrigt kommentere indholdet med 
vid og bid. 
Arrangementet er åbent og gratis 
for alle medlemmer af SSF, mens 
ikke-medlemmer må slippe 10 euro 
for at komme til fadet.  Forhåndstil-
melding og yderligere spørgsmål rettes 
til Lis Bewernick (tel. 0152 – 0981 – 
8038) eller mail: lis@ssf-lyksborg-de.

Gæster fra Grænseforeningen 
ka’ se frem til Luthers godbider

[KONTAKT]Lejrskolehjemmet ’Vester-
led’ nær Hvide Sande ved danske jy-
ske vestkyst har mange venner blandt 
det danske mindretal i Sydslesvig, og 
hjemmet har gennem årtier været et 
særdeles populært og eftertragtet op-
holds- og overnatningssted for tusind-
vis af sydslesvigske børn og unge, der 
har været på besøg i Danmark.
Med cirka 500 overnattende børn og 
unge om året nærmer det samlede 
besøgstal fra Sydslesvig sig totalt set 
35.000, og det slipper man ikke godt 
fra uden at holde den tætte kontakt og 
de gode relationer ved lige hen over 
landegrænsen.
Netop derfor – og via KONTAKT – 
varsler ’Vesterled’ nu, at lejrskolehjem-
mets næste årsmøde finder sted lørdag 

den 9. september. Her taler både 
Danmarks kirke- og kulturminister, 
Mette Bock (LA), og den tidligere sko-
ledirektør ved Dansk Skoleforening for 
Sydslesvig, Hans Andresen. 
Og lige netop i år gøres der ekstra me-
get ud af årsmødet på ’Vesterled’, da 
lejrskolehjemmet samtidig markerer sit 
70 års jubilæum. 
Årsmødet på ’Vesterled’, der naturlig-
vis er åben for medlemmer hjemmets 
forening, begynder lørdag 9. septem-
ber kl. 15.00. Deltagere skal tilmelde 
sig på forhånd til bestyrelsesformand 
Carsten Dahlgaard, Ikast (tel. 97 
155851 / mail: carstendahlgaard@
mail.tele.dk) eller via Henriette Christi-
ansen og Sascha von Düring Siggaard 
på Vesterled (Tel. 97315031). 

Lejrskolehjemmet Vesterled 
inviterer atter til årsmøde

møder og arrangementer, hvor man 
tidligere fik brødet leveret udefra.
Af øvrige bidrag skal også nævnes de 
215 euro, som Vanderup menigheds-
råd samlede ind blandt deltagere i 
sankthans-festen midt på sommeren. 
Menighedsrådene bag de tre kirker 
retter endvidere en stor tak til de fon-
de og puljer, som også har doneret 
midler til de mange nye salmebøger.

Historiske punkt-
nedslag på dagen 
i dag – 24. august 

Tak for bidrag til nye salmebøger
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