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Genopstandelse
SSF distriktet i Husby er på benene igen. Efter år 
uden bestyrelse har en række forældre fra sko-
len og børnehaven påtaget sig at danne en ny 
bestyrelse og indkalde til generalforsamling.

1.215.879 Minority 
Safepack-underskrifter!

Tak!
Tak, tunk og danke til alle Jer, 
der har været med til at yde 
Sydslesvigs bidrag til vores 
europæiske borgerinitiativ 
Minority SafePack. 

Kampen mod EU:

1:0 til mindretallene
Det blev som forventet et tæt løb. 
Først sidste torsdag kunne den euro-
pæiske mindretalsunions præsident 
Loránt Vincze på sin Facebookside 
meddele, at 'Minority SafePack' efter 
organisationens beregninger havde 
overskredet den magiske grænse 
på én million stemmer - fem dage 
før et-års-fristen for indsamlingen 
udløb. I går, ti timer efter at kampen 
blev fl øjtet af, kunne en strålende 
FUEN-præsident så i Flensborg for-
kynde organisatorernes  offi cielle 
slutresultat: Der er blevet samlet 
over 1,2 millioner stemmer i EU.

"Fulminant slutspurt"

Loránt Vincze blev for det danske
mindretal ledsaget af en glad SSF-
formand Jon Hardon Hansen: "For 
to-tre måneder siden har man knapt 
nok turde håbe på det, men nu er 
det realitet. I en fulminant slutspurt 
er det lykkedes for Europas mindre-
tal at samle de nødvendige stemmer 
til vores borgerinitiativ. Det kan vi 
alle være meget stolte af."

Lille skår i glæden

Et lille skår i glæden over denne sejr 
er for Hansen dog, at det ikke er 
lykkedes mindretallene i Tyskland 
at mobilisere så godt: "Vi har for-
fejlet Mindretalsrådets mål om at 
samle 20.000 stemmer i Tyskland. 
Når man ser det i forhold til befolk-
ningstallet, så har andre lande klaret 
sig langt bedre. Det kan skyldes, at 
mindretallene kun lever i en lille del 
af Tyskland. Men der er nok også 
noget om, at det har været nem-
mere dér, hvor der aktuelt er pro-
blemer. Her hos os er folk tilfredse 
med mindretalsmodellen, og det har 
været vanskeligt at overbevise dem 
om nødvendigheden af en ny min-
dretalspolitik på europæisk plan."" 

Til gengæld har det været yderst po-
sitivt, at repræsentanter for fl ertals-
befolkningen i Slesvig-Holsten har 

understøttet indsamlingen og op-
fordret til at underskrive, synes SSFs 
førstemand: "Både Albig-regeringen 
og ministerpræsident Günther har 
bakket helhjertetet op Minority Sa-
fePack. Og der er så mange andre 
at takke. Et særligt lyspunkt har helt 
bestemt også været, at SG Flens-
burg-Handewitt i sidste uge har støt-
tet os med en standplads til vores 
indsamling i Campushalle. Den slags 
solidaritet i regionen varmer."

Bidrag til Danmark

Selv om danske, frisere, sorbere og 
sinti og roma ikke har opnået den 
tyske kvote, mener Jon Hardon 
Hansen, at det danske mindretal og-
så har bidraget til, at Danmark op-
nåede kvoten og fi k et overordent-
ligt fl ot resultat. "Vi har ikke mindst 
til vores SSF-arrangementer kunnet 
samle rigtig mange underskrifter hos 
mennesker fra Danmark. Så på den 
måde har vi i al beskedenhed også 
kunnet yde et bidrag til, at det tyske 
mindretal og Grænseforeningen fi k 
deres stemmer i hus."

Nu skal der tålmodighed til

SSF-formanden forventer, at min-
dretallene nu foreløbig må øve sig i 
tålmodighed, inden de får et svar fra 
EU på borgerinitiativets krav. "Dette 
er desværre ingen valgaften, hvor 
den endegyldige resultat forligger 
efter få timer. Først engang vil det 
tage op til tre måneder at få under-
skrifterne godkendt af de nationale 
myndigheder, man må jo også altid 
regne med enkelte ugyldige. Og så 
har EU tre måneder til at forholde 
sig til vores krav. Men nu har det 
taget år at få gennemtrumfet ret-
ten til dette initiativ og til at få det 
gennemført mod EUs modstand. 
Så foreløbig kan vi også bruge ven-
tetiden på at glæde os over, at det 
blev 1:0 til mindretallene i den 
afgørende runde," siger Jon Hardon 
Hansen.  leb

SSFs formand Jon Hardon Hansen og FUENs præsident Loránt 
Vincze er imponeret over den stærke slutspurt i de sidste uger.



Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Flensborg Avis - torsdag den 5 april 2018 - side 2

7. april
SSF Slesvig: Udflugt til Tirpitz-Museum i Blåvand, fra Schleihallenparkplatz kl. 9

8. april
SSF Flensborg Nord: Morgenmad med Spætteklubben, Tønnsenhuset, kl. 9.30

9. april
SSF Det humanitære Udvalg: Højskoleophold på Rude Strand Højskole 9.-14.4.
SSF-distrikt Flensborg Nord: Diabetikerklub i Menighedshuset, kl. 14
SSF-distrikt Eggebæk/Langsted: Hyggemøde i Mines Minde, kl. 19

10. april
Biffen: Filmen ”Gud taler ud” vises på Flensborghus, kl. 19.30
SSF-distrikt Flensborg Nord: Morgenmad med Sejlklubben, Tønnsenhuset, kl. 9
SSF Jaruplund, Veding og Sankelmark og menigheden: Hyggeeftermiddag med 
foredrag ved Karin Johannsen-Bojsen om ”Sydslesvigske biografier og erindrings-
bøger” i kirkens lokaler, kl. 15
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset, kl. 19-22
Skovby Seniorklub: Hyggeeftermiddag i Hærvejshuset, kl. 15
Aktive Kvinder Slesvig: Gåtur med Harry Heide og orientering om planerne med 
bebyggelsen på 'Freiheit', kl. 14
Midtangel Seniorklub 65 plus og Danske Menighed samt SSF Damholm og Sa-
trup/Havetoft: Hyggelig eftermiddag med spil, Møllebro forsamlingshus, kl. 15

11. april
SSF-distrikt Flensborg Nord: Lille lotto i Spætteklubben, Tønnsenhuset, kl. 14.30
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset, kl. 15.30

12. april
Det Lille Teater: ”Bymusikanterne fra Bremen”, 'Hjemmet', kl. 9.30 og 11.00
SSF Flensborg by og Gamles Værn: Forårsfest  60+, Flensborghus, kl. 14.30
Harreslev Kvindeforening: Hyggeaften i kirkens konfirmandstue, kl. 19
Torsdagsklubben Mårkær: Møde hos Gertrud Jochimsen, kl. 15
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset, kl. 15
SSF Gottorp amt: Slesvighus Biografen: ”Gud taler ud”, Slesvighus kl. 19.30
Torsdagsklubben Frederiksberg: Møde i den lille sal på Slesvighus, kl. 14.30

14. april
SSF Flensborg Centrum-Duborg-Vest: Morgenmad på Flensborghus, kl. 9.30

16. april
SSF-distrikt Flensborg Nord: Margretheklub i Menighedshuset, kl. 14
Harreslev Ældreklub: Pakkelotto på skolen, kl. 14.30 
SSF-distrikt St. Peter: Højtlæseaften på Klitskolen, kl. 19.30-21

17. april
Dansk Husflidskreds Sydslesvig: Klubaften på Oksevejens Skole, kl. 18.30
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset, kl. 19-22

18. april
SSH: Generalforsamling i kantinen i Idrætshallen, kl. 18
Dansk Centralbibliotek og andre: Forfatteraften med Anne-Cathrine Riebnitzsky, 
Flensborg Bibliotek, kl. 19
SSF Flensborg by: Bygeneralforsamling på Flensborghus, kl. 19
SSW Gelting-Gulde-Runtoft: Generalforsamling, Gelting Forsamlingshus, kl. 19
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset, kl. 15.30
Slesvig Menighedspleje: Foredrag med Volker Bock om ”Sted- og marknavne”,  
Ansgarsalen, kl. 14.30

19. april
SSF, Det humanitære Udvalg: Formiddagsbiffen med filmen ”En mand ved navn 
Ove”, Flensborg Bibliotek kl. 10
Det Lille Teater: ”Bymusikanterne fra Bremen”,  'Hjemmet', kl. 9.30 og 11.00
SSF- og SSW-distrikt Store Solt: Besøg af bogbussen, hyggekaffe og snak i Mølle-
bro Forsamlingshus, kl. 15
SSF Rendsborg-Egernførde amt: Amtsgeneralforsamling, Ejderhuset, kl. 19
SSF-distrikt Gettorp: Keglespil i Lindenkrug, Großkönigsförde, kl. 19
SSF-distrikt Damholm: Hobbyaften i forsamlingshuset, kl. 15

Sydslesvigsk Forening

Skulle nogen kunne været i tvivl 
om de danske skolers værdi for 
mindretallets folkelige basis, så læs 
lige artiklen om Husby på side 3 
i denne Kontakt. Det er en sand 
solstrålehistorie, at det er lykkedes 
de danske institutioner i landsbyen 
i Angel at mobilisere forældrene til 
at overtage ansvar for distriktstsar-
bejdet.

Skolerne er rygraden i det danske 
arbejde. Ikke kun fordi vi her tager 
os godt af den yngste generation. 
Det er omkring skolerne at de 
danske lokalsamfund trives  - især 
udenfor de større byer. Deres 
bygninger tjener bl.a. også som for-
samlingshus og mødelokale for SSF, 
SSW, spejdere og ældreklubber 
og de er træningslokale for vores 
sportsforeninger. Og ligeså vigtigt: 
I skolerne dyrkes også den næste 

generation af aktive voksne. Foræl-
drekredsene omkring skolerne er 
ofte stedet, hvor næste generation 
af frivillige til mindretallets to folke-
lige basisorganisationer SSF og SSW 
rekrutteres. 

Mindretallets fundament er det 
folkelige og kulturelle arbejde. 
Derfor er det så vigtigt, at der er 
sammenfald mellem skole og det 
danske lokalsamfund. Hvis børne-
ne går i en skole længere væk, så 
er der større risiko for, at vi taber 
både børn og forældre af syne, når 
de yngste familiemedlemmer har 
forladt skolen.

Derfor ser SSF med meget stor 
bekymring, at Skoleforeningen 
nu lige pludselig taler om at lukke 
små skoler. Foreningen har meldt 
klart ud, at den ikke agter at tage 

hensyn til det mindretalspolitiske 
aspekt. Når driftsøkonomi og pæ-
dagogik taler for en lukning og der 
er en større skole i nærheden, er 
en mindre skole nu "i farezonen", 
lyder meldingen fra formand Udo 
Jessen.

Selvfølgelig kan Skoleforeningen 
suverænt drøfte egne anliggender 
og træffe et valg. Men vi går ud 
fra, at dette så omgående og åbent 
bliver drøftet med de andre berør-
te organisationer. Det er vigtigt, at 
alle tages med, og at der fra starten 
tænkes i alternativer og helheds-
løsninger, så den lokale basis for 
mindretallet ikke bryder sammen. 
Der er i de sidste måneder blevet 
talt meget om kommunikation 
mellem organisationerne. Nu må 
Skoleforeningen vise, at det ikke 
kun gælder for andre.

KOMMENTAR

Lukning af de små skoler vedrører ikke kun 
Skoleforeningen, men hele mindretallet

Minority SafePack
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KONTAKT 
udkommer ikke 
den 12. april
Vi er tilbage med den 
næste udgave den 19. 
april. Derfor finder du 
i denne KONTAKT 
mødedatoerne for de 
næste to uger.

SYDSLESVIGSKE KUNSTVÆRKER

Hans J. Clausen: 
"Mols", uden år
Olie på lærred
134 x 192 cm 
Sydslesvigsk Forenings billedsamling/
Flensborghus (Klubværelset)

Barndomsbyen Slesvigs livlige håndværker- og arbej-
derkvarterer i 50’erne gav Hans J. Clausen stærke 
visuelle oplevelser. Han var allerede tidligt optaget 
af farver og billeder, og dermed var kimen til et liv 
som maler lagt. Clausen flyttede til Danmark som 
18-årig og gik på Århus kunstakademi hos malerne 
Dyke Johansen, Victor Glüsing Jensen og Mogens 
Gissel. Han debuterede som maler på Kunstnernes 
Påskeudstilling i Århus 1977. I 1980 grundlagde han 
eget værksted i den nedlagte landsbyskole i Skørring 
på Djursland.

Hans J. Clausen søger at virkeliggøre et maleri, der 
uafhængigt af tidernes skiftende genrer, smag og mo-
tiver bevarer sin egen klarhed og styrke. Store figu-
rative motiver og komprimerede landskaber på hans 
tilskårne billedsprog. Stilen er ekspressiv med brede 
penselstrøj og i et forenklet farve og formsprog. Clau-
sen maler både i olie, acryl, gouache og akvarel. 
            Erik Fredens

Udsmykninger i/omkring Sydslesvig:
1991. De kommunale Værker i Slesvig: Malerier til 
foyer, mødelokaler, kontorer og trappeopgang 
2005. Flensborghus: Udsmykningen 'BRO' til teater- 
og festsalen.
2013. Slesvighus, kulturhus for SSF Gottorp Amt: 
Malerier til teatersal og foyer.
2011. Lejrskolen Vesterled, Holmsland Klit:  'Vester-
led - en del af os. Sydslesvigske børn siger tak.'
Samt en lang række offentlige opgaver i Danmark - 
se www.hans-clausen.dk

Engageret hjælp til slutspurten

Frivillige indtastede flere hundrede 
sidste underskrifter den 29. marts.

Efter at SSF her i Kontakt og via Fa-
cebook havde bedt om understøt-
telse med at indtaste de indsamlede 
underskrifter til 'Minority SafePack 
Initiative' på den offcielle EU-hjem-
meside, har flere frivillige ydet en 
stor hjælp i sidste uge. 

Nogle hentede kort på Generalse-
kretariatet og indtastede kort der-
hjemme. Andre benyttede lejlighe-
den til at indgive data fra understøt-
terne på SSF-formand Jon Hardon 
Hansens computer på Flensborghus. 
Den sidste store tørn blev taget 

skærtorsdag på Aktivitetshuset i 
Flensborg, hvor blandt andet en 
gruppe sydslesvigske studerende 
fra Danmark tog en tjanst med at 
indtaste informationerne fra de re-
sterende underskriftskort på deres 
medbragte computere (foto for-
oven). Ved denne sidste aktion blev 
der indgivet flere hundrede under-
skrifter, der var gået ind i aktionens 
sidste dage.

En særlig stor tak fra SSF til alle, der 
på denne måde har ydet et særligt 
bidrag.
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SSF Husby

Flensborg Friiske

Husby kommer tilbage 
på landkortet
”Vi bringer Husby tilbage på land-
kortet” - det var den overskrift, 
som skolen og børnehaven i Husby 
havde brugt for at indkalde til et 
fælles forældremøde onsdag den 
28. marts. 

Mødets baggrund var, at der siden 
2014 ikke har kunnet fi ndes en be-
styrelse til SSF Husby Distrikt, og at 
distriktet derfor er under administra-
tion af Flensborg Amt. Der var også 
inviteret repræsentanter for SSW og 
fra SSF Flensborg Amt. 

Skoleder Dirk Jäger, der er selv 
formand i SSF Engelsby, ridsede si-
tuationen op for de 25 fremmødte 
forældre og opfordrede forældrene 
til at være med i en bestyrelse. Han 
understregede, at det ikke skulle ses 
som en sur pligt, men som en sjov 
og berigende oplevelse for den en-
kelte at være med i en SSF bestyrel-
se. Desuden blev det fremhævet, at 

det i et velfungerende skole-
distrikt, med både SSW, UF, 
Kvindeforening og Spejdere, 
var trist at SSF ikke var fun-
gerende. 

Konsulent for Flensborg 
Amt, Marike Hoop, fortalte, 
hvad et bestyrelsesarbejde 
indebærer og hvilken hjælp, 
der kan hentes i sekretari-
atet. Også SSWs repræsen-
tanter Anne Kämper og Kaj 
Greffrath understregede vig-
tigheden for mindretallet af 
at være godt repræsenteret. 

På opfordring meldte 13 af 
forældrene sig til at danne den nye 
bestyrelse på en kommende ekstra-
ordinær generalforsamling. Alle var 
glade over mødets gode resultat og 
de 13 personer aftalte indbyrdes, 
hvem der ønsker at stille op til hvil-
ken bestyrelsespost. 

Afsluttende fortalte SSW om deres 
succeser i kommunen og ridsede 
nye planer for kommende valgperi-
ode op. SSW stiller igen op i Husby 
og Maasbüll og opfordrede alle til 
at gå til valg og til at give SSW alle 
deres mulige stemmer.   MH

I fl ere år har Dansk Centralbibliotek 
stået på venteliste til at få besøg af 
den populære forfatter. Nu kommer 
Anne-Cathrine Riebnitzsky endelig 
til Flensborg. 

Det stod ikke skrevet i kortene, at 
Riebnitzsky skulle blive forfatter. At 
hun er mønsterbryder, ses i den vel-
skrevne selvbiografi ske roman ”For-
bandede yngel”, som er baseret på 
hendes opvækst med vold og om-
sorgssvigt i en familie på Fyn. Hun 
har siden sagt ”Livet er blevet kon-
stant bedre siden min barndom.”

Hendes seneste roman er ”Orkan-
sæsonen og stilheden”, hvor man 
møder mennesker omkring præsten, 
Monica. Det er pusheren, forældre, 
advokaten, politibetjenten m.fl . Alle 
står over for store valg eller konse-
kvenser af deres handlinger. Gen-
nem romanen kædes de forskellige 
personer sammen. 

Anne-Cathrine Riebnitzsky er ud-
dannet fra Forfatterskolen i 1998 og 

Mød forfatteren 
Anne-Cathrine 
Riebnitzky

gik derefter ind i hæren, hvor hun 
uddannede sig til sprogoffi cer. Den-
ne uddannelse har hun brugt som 
tolk, soldat og senere som rådgiver 
for Udenrigsministeriet i Afgha-
nistan. Riebnitzskys tid i Afghanistan 
har haft afgørende betydning for 
hendes forfatterskab. I 2010 udgav 
hun biografi en ”Kvindernes krig,” 
om hendes arbejde med afghanske 
kvinder og to år senere udkom hen-
des debut som romanforfatter, ”Den 
stjålne vej,” hvor fokus er på vold-
tægt af drenge i Afghanistan.” 

Riebnitzsky har modtaget priser som 

BogForums Debutantpris og Bog-
handlernes Gyldne Laurbær og har 
været nomineret til en række priser, 
blandt andet Weekendavisens Litte-
raturpris, DR Romanprisen og Mart-
ha prisen.   Lene Lund

Mød Anne-Cathrine Riebnitzsky 
Onsdag den 18. april kl. 19
Flensborg Bibliotek, Norderstr. 59.
Entré: 7 euro. Forsalg på bibliote-
ket samt ved døren.
Arrangører: Dansk Centralbibliotek, 
DSH Foreningen af Aktive Kvinder, 
Den slesvigske Kvindeforening og 
Sydslesvigsk Forening (SSF) 

Gudstjenester
KirkenFlensborg Bibliotek

Skoleleder Dirk Jäger havde sammen 
med børnehaven taget initiativ.

Anne-Cathrine 
Riebnitzky. Dansk 
Centralbibliotek 
har ventet tålmo-
digt i fl ere år på 
at få den danske 
succesforfatter til 
Sydslesvig.

Foto: DCBIB
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Forrygende valgkampsoptakt
onsdag den 18.04.2018 
kl. 18.00 til 21.00
Medborgerhuset, 
H.C. Andersen Weg 8
24340 Eckernförde

Musik fra Hr. Jensens Jasskapel 
og lidt godt at spise. Drikkeva-
rer kan købes.
Kom og få dig en snak med vo-
res engagerede spidskandida-
ter og lad os i fællesskab skyde 
kommunalvalgkampen igang.

Spannender 
Wahlkampfauftakt
Mittwoch, 18.04.2018 
18.00 bis 21.00 Uhr
Medborgerhuset, Eckernförde 

Musik von Hr. Jensens Jasska-
pel und eine Kleinigkeit zu es-
sen. Getränke können gekauft 
werden. Kommt und redet mit 
unseren engagierten Kandida-
tinnen und Kandidaten. Lasst 
uns gemeinsam den Kommu-
nalwahlkamp starten.

SSW Rendsborg-Egernførde/Kiel

Vi inviterer til

Nordfriisk Instituut i Bredsted har 
fået økonomisk sikkerhed for de 
næste fi re år. Det fremgår af en ny 
resultataftale (Ziel- und Leistungs-
vereinbarung), som instituttets for-
mand, Inken Völpel Krohn, og stats-
sekretær Dirk Schrödter underskrev 
i mandags. Instituttet får dermed 
et tilskud på 452.800 euro i 2018 
(2017: 438.700), 466.800 i 2019, 
480.800 i 2020 og 494.800 i 2021 
fra landsregeringen i Kiel.

Nordfriisk Instituut, der har 13 med-
arbejdere, er den centrale viden-
skabelige institution for det frisiske 
mindretal i Tyskland. SSF og SSW 
arbejder på at få en lignende resul-
tataftale for tilskuddet til det danske 
mindretal via SSF. 

Sikkerhed til Nord-
friisk Instituut

PoetrySlam+
Dansk-tysk ”PoetrySlam+“ 
18.03.2018, kl. 20.00
Kühlhaus, Mühlendamm 23, FL
Entré: 8 euro / 7 euro
 
Ca. 100 skolelever fra Haderslev 
Katedralskole, Duborg-Skolen, 
Bernstorff-Gymnasium i Satrup og 
Deutsches Gymnasium i Åbenrå 
mødes den 17. april med nogle af 
de bedste poetry-slammere i Dan-
mark og Tyskland. I kursuscentret 
på Knivsbjerg lærer de kunsten at 
slamme og arbejder med deres ide-
er og tekster. Den 18. april bliver 
elevernes bedste tekster så præsen-
teret i et offentligt show sammen 
med indlæg fra de professionelle 
slammere i Kühlhaus i Flensborg.

SSF er sammen med Bund Deutscher 
Nordschleswiger, Kulturwerkstatt 
Kühlhaus og de fi re skoler partner i 

projektet, der fi nansieres af KursKultur 
(Region Sønderjylland-Schleswig), Kul-
turministeriet og det slesvig-holstenske 
Europaministerium.

MICHEL KÜHN (D) SARA RAHMEH (DK) 
STEFAN SCHWARCK (D) RASMUS RHODE (DK) 
BJÖRN HÖGSDAL (D) PETER DYREBORG (DK)

SCHÜLER/INNEN DES DEUTSCH-DÄNISCHEN PROJEKTS „POETRYSLAM+“ PRÄSENTIEREN IHRE TEXTE. 
ELEVER SOM HAR DELTAGET I DET DANSK-TYSKE PROJEKT „POETRYSLAM+” PRÆSENTERER DERES TEKSTER.

18. APRIL 2018
Kulturwerkstatt Kühlhaus

Mühlendamm 25  24937 Flensburg  www.kuehlhaus.net  +49 461 298 66
Einlass/Dørene åbner 19:00  Beginn/Start 20:00  Eintritt/Entré: 7,- / 6,- Euro

GEFÖRDERT VON / MED STØTTE FRA: EINE KOOPERATION VON / EN KOOPERATION IMELLEM:

POETRY SLAM 

„PoetrySlam+” wird finanziert von KursKultur mit Unterstützung der Partner der Region Sønderjylland-Schleswig, des 
dänischen Kulturministeriums und des Ministeriums für Justiz, Kultur und Europa des Landes Schleswig-Holstein. 
Dieses Projekt wird gefördert mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.

„PoetrySlam+” støttes af KursKultur med midler fra partnerne bag Region Sønderjylland-Schleswig, det 
danske kulturministerium og Ministerium für Justiz, Kultur und Europa des Landes Schleswig-Holstein‘. Dette 

projekt finansieres med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

+

Aventoft Menighedshus, 14, Parbo
Egernførde, 10.00, Mønsted 
Flensborg 
- Ansgar, 10.00, Mortensen
- Helligåndskirken, 10.00, Jacobsen
- Sct. Hans, 10.00, Dal
- Sct. Jørgen, 10.00, Egeris
- Sporskifte, se Helligåndskirken 
Frederiksstad, 9.30, Vogel
Harreslev, 11.30, Böll
Husum, 11.00, Vogel, 
besøg Haderslev lærerkor
Kappel, 10.00, Korsgaard
Lyksborg, 10.00, Møller

Rendsborg, 11.30, Brask
SL Ansgar, 10.00, Olesen
Strukstrup, 11.30, Steen
Tønning, 11.00, Jørgensen
Valsbølhus, 9.30, Treschow-Kühl
Vanderup, 10.45, Treschow-Kühl
Hørnum, St. Thomas, 11.30, 
Hansen

Onsdag den 18. april
Hatsted, 19.30, Vogel

Torsdag den 19.a pril
Egernførde, 16, Mønsted, ældrebol.

Flensborg Helligåndskirken, 10.00, 
Mogensen
Slesvig Gottorp Slotskirke, 10.00,
Biskop Henrik Stubkjær, 
Sydslesvigs kirkedag 2018
De øvrige menigheder henviser til 
Slesvig Gottorp Slotskirke

Onsdag den 25. april
Rendsborg, 18.00, Brask, 
onsdagsstilhed

Torsdag den 26. april
Harreslev, 17.00, Böll, 
familiegudstjeneste

2. søndag efter påske, 14. april
Joh. 10, 22-30

3. søndag efter påske, 22. april 
Joh. 14, 1-11

SSF FL Engelsby
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