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FORÅRSFEST
SSF/SSW Flensborg by og amt inviterer til

Fredag/Freitag                 

23.03.2018 - 19:00
Flensborghus
Norderstr. 76, Flensborg

www.syfo.dewww.ssw.de

Billetter kan bestilles og afhentes 
på Bysekretariatet, tlf. 0049 461 14408125/126 eller 127 og
på Amtssekretariatet, tlf.  0049 461 14408155/156 

Der serveres en festmiddag. Drikkevarer til rimelige priser kan købes.
Musik ved OS3.

Entré: 20 euro pr. person
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I denne uge oplyste FUEN, at der 
godt tre uger før deadline er talt 
rundt 850.000 underskrifter, og det 
bliver flere hver dag. SSFs formand 
Jon Hardon Hansen har derfor fuld 
tillid til, at det vil lykkes at samle 
den magiske ene million underskrif-
ter i EU. ”Det bliver et tæt løb, men 
vi kan nå det endnu. Det tyske tal 
er i løbet af de sidste uger steget fra 
6.000 til næsten 15.000. Og kor-
tene kommer fortsat ind i en lind 
strøm. Så selv om vi nok ikke når 
den nationale kvote på 72.000 un-
derskrifter, så kan vores underskrif-
ter ligegodt være afgørende for, om 
vi kommer op på én million.”

 

Dansk og frisisk mindretal i sving

SdU indsamler i disse uger aktivt un-
derskrifter hos alle forældre i børne- 
og ungdomshusene. Skoleforenin-
gen har opfordret sine medlemmer 
og 1.500 ansatte til at underskrive 
og reklameret på fællesrådsmøder. 
Sundhedstjenesten har lagt MSPI 
frem på sit sundhedsrådsmøde og 
motiveret medarbejderne. På bibli-
otekerne står der stande, hvor bru-
gerne kan underskrive. SSF benytter 
de store teater- og koncertarrange-
menter til at indsamle underskrifter 
og har i denne uge endnu engang 
per email opfordret alle medlemmer 
med mailadresse til at underskrive 
online. Og også friserne samler flit-
tigt internt, bl.a. på Friisk Foriinings 
generalforsamling den 14. marts.

Ud til flertalsbefolkningen

Samtidig benyttes større arrange-
menter til også at få de tyske naboer 
i tale. SSF har blandt andet samlet 
ved en fodboldturnering, ved Flens-
borg kommunes nytårsreception og 
også ved Oversømarchen, der gav 
talrige underskrifter. Den 4. marts 
stod et hold fra Grænseforeningens 
Ungdom i gågaden i Flensborg for at 
indsamle underskrifter på en butiks-
åben søndag (foto foroven). Og i Ki-
el gør de lokale SSWere for tiden en 
indsats for at få folk i tale på gaden.

I fokus for indsamlingen står i dis-
se dage Campus i Flensborg, hvor 
SSW-U indsamler underskrifter på
Universitetet og Hochschule. Des-
uden vil de være til stede i Campus-
halle, når SG Flensburg-Handewitt 
spiller mod norske Kristianstad i 
slutningen af marts. Håndboldklub-
ben støtter initiativet ved at stille en 
standplads til rådighed.

SSF har desuden rettet henvendelse 
til kendte politikere og bedt om un-
derstøttelse på de sociale netværker. 
Blandt andet vil ministerpræsident 
Daniel Günther bakke op. Flens-
borgs overborgmester Simone Lange 
har allerede i sidste uge appelleret 
til ansatte og borgere.

Succes i Danmark

Medvind har Minority SafePack på 
det sidste også haft i Danmark, hvor 
Bund Deutscher Nordschleswiger 
sammen med Grænseforeningen og 
med støtte fra SSF har givet den gas. 
BDN gør en forstærket indsats, og 
der har også kunnet samles en hel 
del underskrifter ved SSFs og Græn-
seforeningens fælles stande på rejse-
messen i Herning og ved de Histo-
riske Dage i København. Danmark 
er særdeles vigtig for hele MSPI. For 

Foto: "Bunte Innenstadt"/GFU

Så er slutspurten for Minori-
ty SafePack Initiative for al-
vor i gang. Målet på 1 milli-
on underskrifter er indenfor 
realistisk rækkevidde, men 
når der bliver talt op i Brüs-
sel, vil det nok komme an på 
hver enkelt stemme.

Go Go Berlin
SSF byder til en helt speciel koncert: Den 22. 
marts optræder det efterspurgte danske band 
Go Go Berlin i "Kühlhaus" i Flensborg og med-
bringer en række helt nye numre.

Børn har deres egne rettigheder
Nordisk Info sætter med et nyt projekt fokus på 
FNs børnekonvention. Børn fra danske og tyske 
mindretalsskoler skal lære deres egne rettigheder 
at kende og bruge dem. 

Sidste udkald
Forårsfesten for SSF/SSW Flensborg by og Flens-
borg amt har stadig ret så mange ledige pladser. 
Hvis den skal gennemføres, må der komme flere 
tilmeldinger indtil på mandag.

MSPI-slutspurt: Sydslesvigske 
stemmer kan være afgørende

Om seks uger udløber fristen for "Minority 
Safepack", vores europæiske borgerinitiativ for 
mindretalsrettigheder i EU. Det handler atter 
om 100 % ligestilling for mindretal.

Mindretallene har udfordret EU-kommissio-
nen, som ikke lægger så stor vægt på vores 
rettigheder. Så lad os vise dem, at vi er mange 
og stærke.

Har du allerede spurgt...?

Vi samler underskrifter for en god sag, som
rigtig mange kan støtte, når man spørger dem. 

Hver enkelt underskrift tæller!

Underskrifts-

formularer 

på side 5

Valg-slutspurt: SSW lægger 
fundamentet på landsmøde
SSW har skiftet til højeste gear. I 
disse uger klædes kandidaterne på 
med flotte nye softshell-jakker og 
et væld af kurser, der forbereder på 
slutspurten op til kommunalvalget 
den 6. maj. Nærmest i døgndrift 
produceres foldere, plakater og 
andet valgmateriale til rundt 600 
SSW-kandidater i hele Sydslesvig.  

Startskuddet til valgkampen skal ly-
de på et ekstraordinært landsmøde 
den 24. marts kl. 10 i Husum, hvor 
SSW beslutter de "Kommunalpoliti-
ske målsætninger til kommunalval-
get 2018", som  mindretallets parti 
vil gå ind i valgkampen på. 

SSWs landsstyrelse har efter inten-
se drøftelser med basis fremlagt et 
kompakt overordnet valgprogram 
for Sydslesvig under overskriften 
"Weil gemeinsam alles geht - für 

starke Kommunen in einer solidari-
schen Gemeinschaft". Blandt hoved-
punkterne i programmet, der sup-
plerer de lokale og regionale SSW-
programmer, er arbejdet for billige 
boliger, bedre dagtilbud til børn, en 
økonomisk sikring af kulturtilbud og 
en mere effektiv lokal miljøbeskyt-
telse. Hele program-udkastet kan 
forud for landsmødet ses på SSWs 
hjemmeside www.ssw.de eller be-
stilles på SSWs landssekretariat.

Desuden præsenterer en række af 
SSWs spidskandidater til valget sig 
selv på mødet i Husum. Alle SSWs 
medlemmer kan være med til at 
drøfte programmet. Det er dog kun 
de delegerede, der har stemmeret.

Yderligere spørgsmål besvares af 
SSW-landssekretariatet på tlf. 0461 
1440 8310 eller info@sssw.de

Kun 19 dage tilbage

Kan du hjælpe?
Vi søger frivillige, der 
hjælper med at indtaste 
de udfyldte MSPI-kort i 
online-formularet.

Vil du tage en tørn for 
fællesskabet? 

Så henvend dig til Tine 
Andresen på tlf. 0461-
1440 8150 / tine@syfo.de  

Foto: Per Dittrich at være succesfuldt skal et europæ-
isk borgerinitativ ikke kun støttes af 
mindst en million underskrifter men 
også nå over en vis mindstegrænse i 
mindst 7 EU-lande. I Danmark, hvor 
der aktuelt er indsamlet rundt 9.500 
underskrifter, er den nationale kvote 
på 9.750 så godt som opnået. Lan-
det gælder dermed som et af seks 
lande, hvor det allerede nu er sik-
kert, at kravet opfyldes.

Din hjælp er velkommen

Jon Hardon Hansen appellerer her 
i slutspurten til, at alle mindretallets 
medlemmer og organisationer gør 
deres for at indsamle hver enkelt 
mulige stemme i deres omgivelser. 
Han opfordrer alle, der vil gøre en 
særlig personlig indsats i de sidste 
uger, til at henvende sig til Dansk 
Generalsekretariat i Flensborg. 
"Lige her i de sidste uger har vi brug 
for opbakning, både når det handler 
om at samle underskrifter, men i høj 
grad også i forbindelse med indtast-
ningen af de mange underskriftsfor-
mularer på EU's hjemmeside. Alle, 
der vil donere et par timer til det 
gode, formål er hjertelig velkomne. 
Vi har brug for hver en finger”, siger 
SSF-formanden med blink i øjet. leb   
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»Das Runde muss ins Eckige  
und deine Unterschrift  

aufs Papier!«
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16. marts
Flensborg SSF-distrikt Nord: Stor bingo i Tønnsenhuset, kl. 19.30
HKUF: Generalforsamling på Harreslev Danske Skole, kl. 19.30
SSF-distrikt Damholm: Pakkelotto i forsamlingshuset, kl. 20
SSF-distrikt Rendsborg by: Poker i Ejderhuset, kl. 19
SSF-distrikt Slesvig: ”American Cooking” på A.P. Møller Skolen, kl. 17

17. marts
Det Sydslesvigske Samråd: Sydslesvig-konference på Christianslyst, kl. 10-16
SSW: Kursus ”Digitale medier og mod. valgkamp”, Aktivitetshuset, kl. 10-13
Vanderup UF: 40+ stævne
SSF Sydtønder, Husum og Ejdersted amter: Vestkystkultur med koncert med ”Ac-
tivated” på Bredsted Danske Skole kl. 20

18. marts
Harreslev menighed: Generalforsamling i kirken efter gudstjenesten, kl. 11.30
SdU: Forårsopvisning i Idrætshallen kl. 14
Slesvig og omegns danske Menighed: Generalforsamling i Ansgar Kirke, kl. 10.30

19. marts
Flensborg SSF-distrikt Nord: Margretheklub i Menighedshuset, kl. 14
Harreslev Ældreklub: Klubeftermiddag på skolen, kl. 14.30
Jaruplund, Veding og Sankelmark: Gabys læsekreds, Jaruplund Skole, kl. 19
SSF-distrikt Hatsted: Børneaktivitet ”Vi laver påskepynt og sår karse”, forsamlings-
huset kl. 15. Bogbussen kommer kl. 16

20. marts
SSF og SSW Flensborg by: Kaffemøde om ”Aldersarmod”, Flensborghus kl. 14.30
Dansk Husflidskreds Sydslesvig: Klubaften på Oksevejens Skole, kl. 18.30
Flensborg Danske Journalistforening: Aften med Grit Jurack, Flensborg Avis kl. 19
Skovlund ældreklub: Påskelotto i Forsamlingshuset, kl. 15-17
Store Vi Kvindeforening: Hygge og snak i forhallen, kl. 19.30
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset, kl. 19-22

21. marts
SSF, Centralbiblioteket, Foreningen Norden, Slesvigske Kvindeforening, DSH Ak-
tive Kvinder: Forfatteraften med Carsten Jensen, Flensborg Bibliotek kl. 19
Flensborg SSF-distrikt Sct. Jørgen/Mørvig: Lottoaften, Jens Jessen-Skolen, kl. 20
Lyksborg Seniorklub: Senioreftermiddag i præstegården, kl. 15
Oksbøl Kvindeforening: Mødeaften i forsamlingshuset, kl. 19
SSF-distrikt Nibøl Seniorklub: Hyggeeftermiddag i foreningshuset, kl. 15
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
Slesvig Menighedspleje: Foredrag med pastor Hauke Wattenberg, Sønderborg 
om ”En Angelit er flyttet til Danmark” 30 i Ansgarsalen kl. 14.30-16.

22. marts
DGF: Generalforsamling i klubhuset, Flensborg, kl. 19.30
SSF, Det humanitære Udvalg: Folkedans for seniorer med Inger Marie Christen-
sen på Flensborghus, kl. 14.30
SSF: Den Jyske Opera og Sønderjyllands Symfoniorkester ”La Traviata”, Idræts-
hallen, Flensborg, kl. 19.30
SSF og SdU: Koncert med Go Go Berlin i Kühlhaus, Flensborg, kl. 20
Harreslev Kvindeforening: Hyggeaften i kirkens konfirmandstue kl. 19
SSF Husum og Ejdersted amter: Krokustræf 60 + på Husumhus kl. 14.30
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
SSF Gottorp amt/Voksenundervisningen: ”Dansk Samtalesalon” med Lisbeth 
Bredholt Christensen, Slesvighus, kl. 19.15-20.45

Når vi i disse dage rundt om-
kring fører samtaler for at over-
bevise folk om at give deres 
underskrift til Minority SafePack 
initiativet, så støder vi ikke sjæl-
dent på en holdning om, at vi jo 
har det godt allerede.

Det er rigtigt, at vi har opnået 
meget mindretalspolitisk her i 
vores hjemstavn. Og at vi med 
SSW i den sidste landsregering 
har kunnet afsikre denne ligestil-
ling på mange måder. Men kun 
fordi vi ikke længere behøver at 
kæmpe for 100 % til vores børn 
i Kiel, betyder det ikke, at den 
hellige grav er vel forvaret.

Vores dagligdag og politik 
præges i dag på mange måder 
af EUs beslutninger i Brüssel. 
Derfor er det bekymrende, at 
EU-kommissionen ikke tager 
mindretalspolitikken alvorligt. 
Og det er ligefrem alarmerende, 
at mindretallene først måtte gå 
til en domstol for at få EU til 
overhovedet at tillade et borge-
rinitiativ om mindretals rettig-
heder til beskyttelse, fremme og 

sproglig mangfoldighed. 

FUENs præsident Loránt Vincze 
har ret, når han i denne uge i 
Flensborg Avis henviser til, at 
Minority SafePack initiativet er
en enestående chance for min-
dretallene - og at vi ikke får en 
sådan chance nummer to, hvis 
målet forfejles den 3. april. Der-
for må det ikke gå galt - og da 
slet ikke på grund af os.

Derfor, kære danske og frisiske 
organisationer og foreninger: lad 
os bruge de sidste 19 dage på at 
få så mange som muligt af vores 
medlemmer, brugere og kunder 
i tale. Lad os overbevise dem 
om, hvor vigtigt det er for os al-
le, at EU også fører en (fornuftig) 
mindretalspolitik. 

Dette er vores fælles projekt, og 
vi skulle gerne den 3. april kun-
ne kigge i spejlet og hinanden 
dybt i øjnene og sige, at vi alle 
har gjort, hvad vi kunne. Mere 
kan ingen forlange.

Sydslesvigsk Forening

KOMMENTAR

MSPI er vores 
alles projekt

Har du bestilt din 
årsmøde-tshirt?

Stor interesse for 
Sydslesvig på 
historiemesse

Foto: Marie de Fine Licht, Grænseforeningen

Der var topkarakter til SSFs og Grænseforeningens 
fælles stand på festivalen "Historiske Dage" i Køben-
havn sidste weekend. Ifølge et rundspørge fra arran-
gørerne blandt de besøgende var den blandt de tre 
bedste stande på hele messen. 

SSF-generalsekretær Jens A. Christiansen noterer sig 
da også, at standen løbende var velbesøgt. "Især den 
historie-quiz, vi gennemførte, var uhyre populær. 
Men generelt var gæsterne også meget interesseret 
i Sydslesvig - i historien, men også i nutiden. Det 
viste vores debatmøde, der også trak." Her havde 
historikerne Uffe Østergaard og Henrik-Becker Chri-
stensen talt om mindretallenes rolle og aktualitet i 
det 21. århundrede.

At tilhørerne formåede at se denne, viste opbaknin-
gen til Minority SafePack indsamlingen ved standen. 
Det lykkedes at indhente ca. 500 underskrifter.   leb

SSF
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Mindretalsrådet

med gruppeformændende for at 
afklare deres gruppers holdning i 
spørgsmålet. Det gælder i særdeles-
hed for forholdet til sinti og romaer 
i Tyskland, der stadig ikke er afklaret 
på højrefjøjen.  

Især AfD-repræsentanter  har hidtil 
givet udtryk for holdninger, der var 
direkte "antiziganistiske", altså ret-
tet mod dette mindretal. Desuden 
har AfD på det sidste også fremført 
forslag om at fastskrive, at det tyske 
statssprog udelukkende er tysk. 
Dette står blandt andet i skærende 
kontrast til den mindretalspolitik, 

Rådet for de fire anerkendte min-
dretal i Tyskland har i sidste uge i 
Berlin besluttet, hvordan man vil 
komme videre med det politiske 
lobbyarbejde efter forbundsdagsval-
get i fjor og regeringsdannelsen.
Minderheitenrat vil nu henvende sig 
til alle forbundsdagsmedlemmer og 
opfordre forbundsdagsgrupperne til 
at vælge en mindretalspolitisk ordfø-
rer, som rådet kan samarbejde med.

Forudsætning for en dialog med 
forbundsdagsgrupperne er dog, at 
de anerkender alle fire mindretal 
i Tyskland. Rådet vil føre samtaler 

Fire mindretal vil afklare politikeres 
holdning til sinti & roma og "Heimat"

som Den europæiske Sprogpagt 
(Sprachencharta) står for. For SSF 
har det derfor været vigtigt, at min-
dretalsrådet nu først engang enstem-
migt indkræver en afklaring på disse 
spørgsmål i dialog med forbunds-
dagsgrupperne.

Mindretalsrådet har desuden beslut-
tet, at man snarest muligt vil have 
et møde med den nye indenrigs- og 
"Heimat-"minister Horst Seehofer for 
at høre, hvad han forstår ved "Hei-
mat"-begrebet, der i en snæver de-
finition ligeledes kan have betydelig 
indflydelse på mindretalspolitikken.

Den 20. april udløber fristen
for bestilling af årsmøde-
t-shirts. 

Årets model findes i alle børne- 
og voksenstørrelser og kan fås 
både i farven indigo og i kelly 
green. Børnestørrelsen koster 5 
euro, de voksnes 8 euro.

T-shirten kan bestilles på alle 
SSFs amtssekretariater og vil 
blive udleveret i god til før års-
mødet.

SSF Egernførde

Om eftermiddagen opleves Skagen 
indre by og havn på egen hånd. Der 
er mulighed for et besøg på Skagens 
museum, i Skagen kirke og meget 
mere.

Lørdag den 22. går turen til Læsø, 
hvor gruppen besøger Saltsyderiet, 
forskellige kirker på øen, Tanghu-
sene, Læsø glaspusteri, storhaven 
og bryghuset. På tilbagevejen til 
Skagen besøges den tilsandede kirke 
og Råbjerg Mile, Danmarks største 
vandreklit, inden der sluttes af med 
lækker mad og hyggeligt samvær på 
hotellet. 

Søndag den 23. september besøges 

SSF i Egernførde tilbyder til efteråret 
atter en firedages udflugt til Dan-
mark med et rejseprogram ud over 
det sædvanlige. Programmet, som 
Gitte Hougaard Werner står for, by-
der på et væld af spændende besøg 
i det nordjyske med Foldens Hotel i 
Skagen som udgangspunkt.

Torsdag den 20. september tager 
gruppen til Aalborg og ser på AAl-
borg kloster, spiser frokost i Aal-
borg-tårnet og besøger eventuelt 
også De Danske Spritfabrikker.

Fredag den 21. er der planlagt en 
dagstur til Danmarks nordligste spids 
Grenen og besøg af forskellige fyr. 

Kom med på en spændende tur til Skagen
Nordsø Oceanarium i Hirtshals på 
vej hjem til Sydslesvig.   
  
Medlemmer betaler pr person: 
429,- euro for dobbeltværelse og 
479,- for et enkeltværelse. Ikkemed-
lemmer betaler 479,- euro for et 
dobbeltværelse og 529,-  for et en-
keltværelse. Prisen inkluderer over-
natning på hotellet med halvpension 
(morgenmad og tre retters menu), 
bus/færge med lækkerier, diverse 
entréer og aftenhygge.

Spørgsmål og bindende tilmelding 
senest den 15.08. til formand Fred 
Witt på tlf. 0172-6208135 eller 
ssf-egernfoerde@t-online.de 

Jens A. Christiansen

Foto:Marc Rickertsen

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

  UGEN 
DER KOMMER

Sydslesvigsk Forening



Flensborg Avis - torsdag den 15. marts 2018 - side 3

Flensborg

Flensborg

Egernførde

Sild
SSF Drage-Svavsted

mindretallets historie, efterfulgt af 
en orientering om mindretallet på 
Stabelholm i dag. 

En stolt Frederik Pers kunne frem-
lægge et regnskab, der udviste et 
underskud på over fem hundrede 
euro. "Bestyrelsen havde sat sig for 
at få kassebeholdningen bragt ned, 
det er lykkedes", sagde Pers. 

Mens man andre steder piber over 
ikke at kunne finde folk til posterne 
og ikke at kunne få de unge med, 
demonstrerer Drage-Svavsted di-
strikt hyppigt, at det ikke er tilfældet 
her. For tre år siden udvidede man 
bestyrelsen, og i år valgte man to 
ganske unge, Anna Petersen og 
Marc Mahmens på 15 og 16 år som 
suppleanter til den. PH

På generalforsamlingen i SSF Dra-
ge-Svavsted i fredags forsøgte Jessica 
Baumann-Hagge at erobre næstfor-
mandsposten. Det viste sig dog, at 
den hidtidige næstformand, Tatjana 
Mahmens, har opbakning blandt 
medlemmerne. Med mere end tre 
gange så mange stemmer som mod-
kandidaten blev Tatjana Mahmens 
genvalgt til posten. 

Forud for dette havde formanden, 
Nadine Baumann-Petersen, i sin be-
retning glædet sig over aktivitetsni-
veauet i distriktet. "I 2017 havde vi 
ti arrangementer med gennemsnit-
ligt 42 deltagere", sagde hun. Blandt 
andet havde distriktet to gange 
været vært for gæster fra Grænsefor-
eninger, som fik en tur rundt i lands-
byen med fortællinger om dens og 

Næstformanden blev udfordret

Torsdag den 22.03.18, kl. 20
Kühlhaus, Mühlendamm 25, 
24937 Flensburg

Det unge danske band Go Go Ber-
lin har i 2017 håndplukket ganske 
få festivaler og events i ind- og ud-
landet, mens de har været i sang-
skrivnings- og indspilningspro-
cessen til det kommende tredie 
album. Men i 2018 inviterer GO 
GO BERLIN endelig deres loyale 
publikum til en række koncerter i 
Tyskland, Schweiz og Danmark.

Go Go Berlin har været ét konti-
nuerligt live-togt rundt i verden, 
som har bragt dem forbi det meste 
af Europa, Asien og USA. Efter 
udgivelsen af det storstilede, andet 
album ”Electric Lives” i 2015 og 
en lang og vellykket Danmarks- og 
Europaturné, tog bandet det meste 
af 2017 ud af kalenderen til fordy-
belse og sangskrivning.

Bandet er efterhånden et velkendt 

navn i Danmark med et særdeles 
velfortjent ry som et af de mest 
hårdtarbejdende og intense li-
ve-acts på den danske scene. Det 
store udland er også begyndt at få 
øjnene op for de unge århusianere, 
hvor singlen ”Kids” senest er blevet 
taget godt imod af radiostationer i 
Tyskland, Polen og Schweiz.

Henover foråret udsender bandet 
ny musik, som vil være forløber til 

det længe ventede tredie album. 
Derfor vil der til koncerterne blive 
fremført en masse nyt materiale 
i regulær urpremiere-form samt 
naturligvis givet en rundtur i det 
efterhånden store bagkatalog. 

Det danske mindretal er stolt over 
at præsentere Go Go Berlin den 
22. marts i Sydslesvig.

Arrangører: SSF og SdU

Fredag den  23.03.18, kl. 20.00
Medborgerhuset, H.-C.-Andersen-Weg 8, 
24340 Eckernförde

Olivier Antunes - piano
Henrik Møller - kontrabas
Janus Templeton - trommer

Glæd dig til standards fra "The American Song 
Book” samt enkelte originale numre. Alt sammen 
leveret med humor, fantasi, harmonisk og rytmisk 
overskud - alt i alt jazz, der virkelig rå-swinger!
Olivier Antunes har trods sin unge alder allerede 
markeret sig som en af de mest lovende pianister 
i Europa. Hans spil har en dynamisk drivkraft 
samt harmonisk og rytmisk overskud, som man 
ellers kun finder hos hans mere erfarne kolleger. 

Arrangør: Sydslesvigsk Forening 

Torsdag den 22.03.2018, kl.  19:30
Idrætshallen, Moltkestr. 20c, 
24937 Flensburg

Den smukke og karismatiske prostituerede, Vio-
letta Valéry fra Paris, står over for et skelsætten-
de valg: Penge eller kærlighed? Violetta vælger 
kærligheden og forelsker sig i sin unge beundrer, 
Alfredo Germont, men beslutningen viser sig at få 
frygtelige konsekvenser. Verdis mesterværk er en 
af de smukkeste operaer, der nogensinde er skre-
vet og Violetta Valéry en af de største heltinder. 

Ny produktion. 
Instruktion: Lothar Krause 
Scenografi & kostymer: Annette Mahlendorf 
Dirigent: Tecwyn Evans

Introduktion en halv time inden forestillingen.
Arrangør: Sydslesvigsk Forening

Lørdag den 17.03.18, kl. 19.30
Vesterland-Kejtum Danske Skole, Sild

Ikke mange orkestre kan prale af at have en helt 
unik lyd, men Fool’s Paradise kan. Stilen spænder 
fra flotte lyriske kompositioner med Pink Floyd 
lignende referencer til tung næsten syret rock.

Fool’s Paradise musik er ikke ny og uhørt, men 
bandet vælger det udtryk, der giver en oplevelse, 
som går ud over forventningerne. Bandet vandt 
Hamburg Band Contest i september 2016 og har 
spillet på Tønder Festivalen. 

Billetter: ved indgangen
Arrangør: Sydslesvigsk Forening / VUI

SSF Husum

Lørdag den 24. marts klokken 13 
byder SSF Husum og omegn sine 
medlemmer på en portion skiden-
æg. Dog ikke på Husumhus, for der 
har SSW ekstraordinært landsmøde, 
men i sekretariatsbygningen ved si-
den af Husumhus.

Skidenæg eller skidne æg er en tra-
ditionel dansk påskeret, og er kort 
og godt kogte æg med sennepssauce 
og kartofler. I Husum er traditionen 
knap så gammel, men også dér kan 
man tale om en tradition. Gennem 
nogle år har SSFs lokale distrikt ser-

Skidne æg ved siden af
veret skidenæg som optakt til årets 
havedag. Når æggene er fortæret, 
går man nemlig - med mindre him-
mel og hav står i et - ud og gør det 
grønne bag Husumhus pænt og 
forårsklart. 

Dagen slutter af med kaffebord. 

Det er gratis at være med, men 
arrangørerne beder om, at man for-
lods tilmelder sig til formanden på 
tlf. 0152 01351285 eller pr. mail til
caspersen.dany@gmail.com
            PH

Go Go Berlin
SSF & SSW Flensborg

SSF og SSW i Flensborg inviterer at-
ter til kaffemøde om et dagsaktuelt 
emne. Der er efterhånden tradition 
for, at byforbundene på denne må-
de orienterer især ældre medborge-
re om emner, der i særlig grad ved-
rører dem. Så denne eftermiddag er 
der særligt bud til ældre, men mø-
det er åbent for alle interesserede. 

Spørgsmålet om pensionen vil slå 
til, eller om der skal sociale ydelser 
oveni for at sikre, at der er nok til 
dagen og vejen, er en af de helt 
store bekymringer for rigtigt mange 
i Tyskland. Alle ved, at aldersarmod 
bliver et stadig større problem. 

Vi har derfor bedt fagforeningsfor-
mand Christian Dirschauer oriente-
re om årsagerne, hvem der især er 
berørt og hvad samfundet og den 
enkelte kan gøre. Christian vil få or-
det (på dansk) før kaffen.

Efter kaffen vil SSWs byrådsmedlem 
og formand for Flensborg kom-
munes social- og sundhedsudvalg, 
Edgar Möller, tage over (på tysk) og 
berette om forholdene i Flensborg. 
Edgar vil blandt andet skildre både 
den nuværende situation og gøre re-
de for prognoserne for udviklingen 
med henblik på aldersarmod i byen. 

SSF-byformand og SSW-byrådsmed-
lem Preben K. Mogensen vil lede 
igennem mødet.   KvE

SSF/SSW kaffemøde om 
”Aldersarmod/Altersarmut”
Tirsdag den 20.03.2018 kl. 14.30 
Flensborghus, Norderstr. 76

Deltagelse er gratis

Kaffemøde om fattigdom 
blandt ældre

Digitale medier & 
moderne valgkamp 
SSWs pressetalsmand Per Dit-
trich tilbyder sammen med 
SSW-U landsformand Christo-
pher Andresen et kursus om, 
hvordan de digitale medier med 
fordel vil kunne bruges i valg-
kampen. Lær, hvordan du kan 
give dine politiske konkurrenter 
mediale baghjul.
 
Det finder sted lørdag, d. 17. 
marts kl. 10–13 på Aktivitetshu-
set i Flensborg, Norderstr. 49. 
Tilmelding til bodo.neumann@
ssw.de senest torsdag, den 15. 
marts - altså i dag.

Den Jyske Opera

Fool’s Paradise

Olivier Antunes Trio 

Billetter til SSFs koncerter fås hos

www.ssf-billetten.de, +49 461-14408125 - 
SSFs sekretariater i Flensborg, Nibøl, Slesvig, 
Husum, Egernførde, Rendsborg og Tønning -  
Aktivitetshuset, Flensborg - sh:z Ticketcenter, 
Nikolaistr. 7, Flensborg - eller ved indgangen

Christian Dirschauer

Edgar Möller

Fotos: SSW

SSW

Sydslesvigsk Forenings informationsblad
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Flensborg bibliotek

Brugerrådsmøde i Flensborg 
Biblioteket inviterer igen alle brugere til møde i Brugerrådet den 21. 
marts kl. 17 på Flensborg Bibliotek, Norderstr. 59.

Deltagerne mødes ved Trappen til lidt sødt og en kop kaffe. 

Kl. 17.15 byder formanden for bestyrelsen, Christian Jürgensen, velkom-
men. Dernæst er der orientering ved Gertrud Termansen, som pt. er 
brugernes repræsentant i bestyrelsen. Bibliotekets ledelse fortæller om 
aktuelle emner og udviklingsprojekter.

Biblioteket byder på pizza og et glas vin eller vand til deltagerne.

”Han er med god grund kendt og 
frygtet som en velfunderet, skarp og 
uforfærdet samfundsdebattør med 
skånselsløst blik for magthavernes, 
især politikernes begrænsninger og 
fejltagelser.” Således beskriver for-
læggeren, Johannes Riis, forfatteren 
Carsten Jensen.

Carsten Jensen har udgivet en lang 
række romaner, kritiske essays, artik-
ler og rejsebøger. Denne aften giver 
han et tilbageblik over forfatterska-
bet. Fokus vil især være på ”Vi, de 
Druknede”, og  de to seneste, roma-
nen, ”Den første sten”, og reporta-
gebogen, ”Krigen, der aldrig ender”. 
I 2006 udkom ”Vi, de druknede”, 
som er en beretning om fire genera-
tioner af sømænd og deres familier 

Foto: Isak Hoffmeyer

Aventoft (Menigh.hus), 10, Parbo
Egernførde, 10.00, Mønsted, 
(familiegudstjeneste) 
Flensborg 
- Ansgar Kirke, 10.00, Mortensen 
- Helligåndskirken, 10, Ørsted
- Sct. Hans, se Sct. Jørgen
- Sct. Jørgen, 14.00 Egeris, 
  derefter generalforsamling
Frederiksstad, 19.00, Vogel
Harreslev, 11.30, Böll
derefter generalforsamling

Husum, 15.00, Vogel
derefter generalforsamling
Lyksborg, 10.00, Møller

Læk, se Aventoft
Slesvig Ansgar, 10.30, Olesen/Nico-
laisen, derefter generalforsamling
Tarp, aflyst
Tønning, 11.00, Jørgensen
Valsbølhus, 10.00, Rønnow
(familiegudstjeneste) 
Vesterland, 10.30, Hansen

Torsdag, den 15. marts
Egernførde, 16, Mønsted, ældrebol.

Onsdag, den 21. marts
Rendsborg, 19.00, Brask, efterf. 
foredrag om pilgimsvandring

Gudstjenester
søndag den 18. marts 

      Mariæ bebudelses dag, 
      Luk. 1, 46-55 

Kirken

KFUM og KFUK i Sydslesvig er ble-
vet endeligt opløst ved generalfor-
samlingen den 7. marts 2018. De 
sidste 10 år har foreningen været en 
støtteforening, der har ydet ideel og 
pengemæssig støtte til især Menig-
hedernes Børne- og Ungdomsarbej-
de (MBU), FDF og Spejderne. Kas-
sebeholdningen på ca. 5000 Euro er 
blevet fordelt på disse tre.

Flensborg KFUK og Flensborg 
KFUM blev stiftet som selvstændi-
ge foreninger i 1920 hhv. 1922 og 
lagde kimen for et livligt børne- og 
ungdomsarbejde i Sydslesvig gen-
nem årtier. I 1985 trak KFUM/K i 
Danmark dog sin sidste sekretær i 
Sydslesvig ”hjem”, og Dansk Kirke i 
Sydslesvig startede „Menighedernes 
Børne- og Ungdomsarbejde” (MBU). 

De sidste egne lejre og stævner i 
KFUM/K holdtes i 2006. Tilbage blev 
så de to selvstændige foreninger som 
rene støtteforeninger, der nu altså er 
blevet likvideret.

i Sydslesvig opløst

Andrea Wohlenberg tilbyder et kur-
sus i patchwork og quiltning i Sct. 
Hans danske kirkes menighedsloka-
le i Flensborg i den sidste weekend i 
påskeferien. Der skal arbejdes med 
det mønster, der hedder “blockhou-
se”. Det er nemt at gå til, også for 
begyndere, så man behøver ikke at 
have prøvet at sy patchwork før for 
at få noget ud af det. Det nødvendi-
ge værktøj findes på stedet, stof og 
symaskine kan evt. medbringes. Der 
kan købes lette måltider for 5 euro.

Tider: Fredag fra kl. 17, lørdag 9.30-
17, søndag 12-16. Højst 12 delta-
gere. Oplysninger og tilmelding hos 
Andrea Wohlenberg, tlf. 13 667.  
    Ea Dahl

Sy patchwork selv

Borgerforeningen KFUM-KFUK

Borgerforeningen i Flensborg 
indbyder sine medlemmer til 
et foredrag under overskriften 
"Sydslesvig - en danskerfabrik?" 
torsdag den 22. marts kl. 19 i re-
stauranten af samme navn. Fore-
dragsholderen er stud.med. Anne 
Kristine Prühs (foto til højre). Hun 
er student fra Duborg-Skolen, har 
en bachelor i psykologi og læser 
aktuelt medicin på Københavns 
Universitet.

"Mange af os kender hende som
en dygtig og engageret foredrags-
holder og debattør, så foredraget 
giver sikkert anledning til en 
spændende og god debat", for-
venter Borgerforeningens besty-
relse.

Der indledes med spisning. Menuen 
står på Wienerschnitzel og koster  
13,50 euro inkl. kaffe/småkager 

Foto: Karsten Sörensen

Er Sydslesvig en 
danskerfabrik?

men eksklusive øvrige drikkevarer.
Tilmelding er nødvendig til Restau-
rant Borgerforeningen på tlf. 0461 
23385 senest onsdag den 21. marts 
kl. 12.

Sidste frist for tilmelding: mandag den 19. 
marts på 0461-144 08 125 eller kay@syfo.de

Nordisk Info

Nordisk Info starter et nyt skole-
projekt med elever fra det danske 
og det tyske mindretal. Projektet 
skal skabe en større bevidsthed 
om FNs børnekonvention. 

Både i Danmark og Tyskland ved 
børn og unge for lidt om konven-
tionen og deres rettigheder. Med 
projektet vil Nordisk Info bidrage til 
at ændre dette. Derudover skal det 
etablere kontakten mellem mindre-
talsklasser på tværs af grænsen. 

I et undervisningsforløb over to dage 
mødes to klasser fra det tyske og det 
danske mindretal til en workshop 
med udgangspunkt i nogle af artik-
lerne fra FNs Børnekonvention. For-
midlingen af konventionens indhold 
tilpasses elevernes alder. 

Undervisningen i projektet gennem-
føres af teaterpædagog og skuespil-
ler Helena Berglund, der arbejder 
med bevægelse, sprog og teater. I 
hendes workshops lærer eleverne at 
bruge deres krop og sprog kreativt i 
tilegnelse af viden. Den legende og 

spillende tilgang gør, at børnene tør 
lidt mere end ellers. 

Nordisk Info har til formål at for-
midle nordisk kultur og det nordiske 
samarbejde. Tanken ved at arbej-
de med børnekonventionen er, at 
borgernes rolle i de nordiske lande 
er kendetegnet ved medansvar og 
demokratiforståelse, som baserer 
på rettigheder – og i øvrigt hænger 
sammen med pligter. Dette inklude-
rer også børnenes rettigheder. 

Projektet er støttet af KursKultur, 
Interreg Deutschland-Danmark og 
Region Sønderjylland-Schleswig, 
Dansk Skoleforening for Sydslesvig 
og Deutscher Schul- und Sprach-
verein. Det har en finansiering på i 
alt fem undervisningsforløb, som vil 
finde sted i løbet af efteråret 2018. 
Målgruppen er elever fra 4.-6. klas-
se. Informationer om tilmeldingen 
bliver sendt ud til lærerne af skole-
foreningerne. 
Flere informationer kan fås via 
nordisk-info@nordisk-info.de.

Eva Ritter

Grafik: norden.org

FORÅRSFEST
SSF/SSW Flensborg by og amt inviterer til

Fredag/Freitag                 

23.03.2018 - 19:00
Flensborghus
Norderstr. 76, Flensborg

www.syfo.dewww.ssw.de

Billetter kan bestilles og afhentes 
på Bysekretariatet, tlf. 0049 461 14408125/126 eller 127 og
på Amtssekretariatet, tlf.  0049 461 14408155/156 

Der serveres en festmiddag. Drikkevarer til rimelige priser kan købes.
Musik ved OS3.

Entré: 20 euro pr. person

Nyt nordisk skoleprojekt 
om børnerettighederne

Mød forfatteren Carsten Jensen
fra skipperbyen Marstal. I 2015 
udgav forfatteren romanen ”Den 
første sten,” som er en barsk 
fortælling om, hvad krig gør 
ved mennesker, som lever tæt 
sammen i konstant livsfare, om 
venskaber, forræderi og kata-
strofer. I 2016 udsendte Carsten 
Jensen sammen med norske 
Anders Hammer bogen ”Krigen 
der aldrig ender - reportager fra 
Afghanistan.” I 2013 og 2016 rej-
ste de to sammen til landet for at 
besøge skoler, hospitaler, retsbyg-
ninger og fængsler og ikke mindst 
tale med nogle af de mennesker, 
der har været og stadig er dybt 
berørte af krigen.  Lene Lund

Forfatteraften med 
Carsten Jensen
21.03.2018, kl. 19.00 
Flensborg Bibliotek, Norderstr. 
Entre: 7 euro, billetter på 
biblioteket og ved indgangen.

Kristine Prühs

Sydslesvigsk Forenings informationsblad
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Mikkelberg

Læk

Horstedter Chaussee 1, 25856 Hattstedt

Mikkelbergs åbningstider/Öffnungszeiten 
Fredag-søndag/Freitag-Sonntag: 13-17

eller efter aftale/oder nach Absprache, tlf. 0049 (0)4846 6604

Udstilling/Ausstellung

FERNISERING/VERNISSAGE
Lørdag/Samstag 24.03.2018 · 15:00
Udstillingen kan ses frem til søndag den 3. juni 2018
Die Ausstellung ist geöffnet bis Sonntag den 3. Juni 2018

Introduktion til udstillingen ved kunstnerne, som er tilstede.
Einführung in die Ausstellung durch die anwesenden Künstler.
Der bydes på drikkevarer og småkager.
Es werden Getränke und Kleingebäck angeboten. 

Werner SiemsKlaus Seyffart

NATURENS KRÆFTER I KUNSTEN
KRÄFTE DER NATUR IN DER KUNST

Britta Westhausen Olga StraAnna Linda Fischlein

Invitation
Einladung

Uta Motz ledsaget af Anders Al-
lentoft på guitar underholdt fredag 
aften på Hans Meng-Skolen med 
en række kendte Piaf-numre og 
øjebliksbilleder fra hendes korte liv. 
Sangen ”Non, Je Ne Regrette Rien“ 
- nej, jeg fortryder intet - var ikke 
alene et af højdepunkterne, men 
også en overskrift for aftenens le-
vendegørelse af en af verdens mest 
succesfulde chansonsangerinder.

Publikum fulgte intenst med i Edith 
Piafs liv. En barndom kendetegnet 
af fattigdom og et voksenliv fuld af 
personlige tragedier, morfin, alkohol 
og tabletter, men også succes, tro, 
kærlighed og glæden ved musikken. 
'Humoristisk, levende og musikalsk 
formidlede de to kunstnere fra 
Thurø Musikteater hendes historie 
og største sangsucceser - mange så 
kendte, at publikum nynnede med.

Aftenen var tænkt som forsamlings-
husteater, og der blev da også serve-
ret kaffe og kager, så hyggen kunne 
blande sig med skiftet mellem musik 

og dramatik på scenen. 
En fængslende fortælling 
om en farverig personlig-
hed og et usædvanligt liv 
fra en efterhånden svun-
den tid havde greb i de 
fyrre publikummer, der 
takkede for forestillingen 
med lange klapsalver.

Bonusprogram for 
kunstnerne

Som øbo på Thurø kan 
man når som helst tage 
turen over en dæmning 
og bro til fastlandet. Det 
kan man ikke på Sild, 
og derfor kom opholdet 
på øen til at vare lidt længere end 
oprindeligt planlagt. Til gengæld 
fik gæsterne så en gratis guidet tur 
næste dag med Peter Petersen, der 
er øens danske rejseleder og besty-
relsesmedlem i SSF. Uta Motz (foto), 
der er vokset op i Mannheim, havde 
nok hørt om men aldrig oplevet 
”Sylt”.

En positiv overraskelse for kunst-
nerne var også Hans Meng-Skolens 
gamle gymnastiksal med fast scene. 
Kunstnerparret var rigtig glad for at 
genopleve de tidligere så alminde-
lige omgivelser for turneteatres op-
træden i Danmark og Sydslesvig.

   Walter Johannsen

Sild
Foto: Walter Johannsen

Thurø Musikteater var
med Edith Piaf på Sild

Generalforsam-
ling i Læk UF 
Læk Ungdomsforening indbyder 
til generalforsamling fredag, den 
23. marts 2018 klokken 20.00 
i Læk UF’s klubhus, Propst-Nis-
sen-Weg 59, 25917 Leck.

Dagsordenen bliver ifølge ved-
tægterne med blandt andet be-
retninger, valg til bestyrelsen og 
ændring af kontingent. Forslag, 
som ønskes behandlet på mødet, 
skal være formanden i hænde 
senest den 20. marts.

Der foreligger allerede dette 
forslag til ændring af vedtægter-
nes § 6: ”Dansk Nyt for Læk og 
omegn” erstattes af ”Dansk Nyt i 
Sydtønder Amt”
  Sven Johannsen

Ved andet tilløb lykkedes det at 
gennemføre generalforsamlingen for 
Aktive Kvinder på Sild, efter at man 
måtte aflyse første gang  på grund 
af sygdom. Desværre måtte den 
inviterede ordstyrer fra fastlandet 
melde afbud på grund af sygdom, så 
undertegnede med kort varsel blev 
bedt om at ”styre” forsamlingen. 

14 ud af 38 medlemmer var mødt 
op i Kejtum for at lytte til forman-
dens og kassererens beretninger. 
Formanden kunne fortælle, at der i 
det forgangne år ud over det ugent-
lige møde hver tirsdag aften med 
kreativt håndarbejde og hygge også 
stod loppemarkeder, en  lottoaften 
og et qigong-kursus på programmet. 
Desuden fik andre foreninger hjælp 
blandt andet med kaffe og kager. 

Generalforsamling for Aktive 
Kvinder på Sild afholdt

Kassereren kunne berette om en 
god kassebeholdning, og ved val-
gene var der genvalg til alle poster. 
Vedrørende kontingentet blev man 
enige om at foreslå kredsbestyrelsen 
en forhøjelse til 15 euro årligt. 

Som ideer til til det kommende års 
arbejde drøftedes lakserøgning med 
Peter Petersen og fremstilling af li-
kør.

Vinterafslutningen med fællesspis-
ning på restaurant Jahnkes finder 
sted den 10 april. Seks aktive tager 
til kredsgeneralforsamlingen og til 
weekendstævne på Christianslyst 
den 10 marts.    

Peter Petersen 
for Aktive Kvinder Sild

Uta Motz

Sydslesvigsk Forenings informationsblad
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KIRKESIDEN
Henriette Gosvig Knudsen, Jacob Ørsted, Finn Rønnow & Ruben Fønsbo

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

Pilgrimsvandring - på vej med Gud
Når troen får ben

I sKRIvende stund er støvet fra Kvinder-
nes Internationale Kampdag ved at lægge sig. 
den 8. marts er ”International Women’s day” 
og bliver anset for at være feminismens fest-
dag. den dag om året, hvor der for alvor er 
fokus på kvinders ligestilling på arbejdsmar-
kedet. Mændene har i øvrigt også fået tildelt 
en kampdag den 19. november.

derudover har vi mange andre mærke-
dage. valentinsdag den 14. februar er viet til 
kærligheden og romantikken – det er den 
dag, hvor mændene skal forkæle deres kvin-
der, hvilket har medført, at mændene den 14. 
marts har indført ”steak and BJ day”, hvor det 
er HAM, der skal forkæles.

den 1. maj er det Arbejdernes Interna-
tionale Kampdag, vi har Mors dag, Fars dag, 
sankt Hans, Mortens aften, International 
krammedag, Forskningens døgn, Grund-
lovsdag, volkstrauertag, den ærede læser kan 
selv fortsætte listen. der er kort sagt et væld 
af mærkedage i kalenderlandskabet og så kan 
man vælge at fejre dem, som man nu synes 
bedst om. Fx markerer undertegnede altid 
”International Cat’s day” den 8. august.

Før i tiden var det kirken, der stod for 
mærkedagene – eller helligdage. de dage, 
hvor arbejde var forbudt og kirke var påbudt. 
I dag er det heldigvis blevet frivilligt at gå i 
kirke til højtiderne og helligdagene er blevet 
langt færre. store Bededag er fx et resultat af 
Helligdagsreformen af 1770, hvor man sam-
menlagde en masse helligdage. Formålet var 
delvist religiøst; man ville af med de sidste 
reminiscenser af katolicismen, delvist øko-
nomisk; allerede dengang var for mange fri-
dage skidt for produktionen og danmark var 

simpelthen ved at blive sejlet agterud på den 
økonomiske front.

På en måde kan man sige, at mærkedagene 
har overtaget helligdagene, men uden kirke-
gangen. De fleste danskere glæder sig over på-
ske- og pinseferier og fri til Kristi Himmelfart 
og store Bededag, men det er de færreste, der 
skænker kirken en tanke. I stedet markerer 
man andre dage. dage, hvor man ikke nød-
vendigvis holder fri, men dog holder en tra-
dition i hævd. Fx at lave romantiske dates på 
valentinsdag, købe sig fattig på Black Friday 
og holde Halloweenfester med udklædning 
og hele molevitten. vi laver vores egne tradi-
tioner på disse nye mærkedage.

nogle af mærkedagene har fået ry for at 
være noget amerikansk kommercialiseret 
hejs. det gælder især valentinsdag, Mors dag, 
Halloween og Black Friday. sociologen Hen-
rik dahl mener dog ikke, at der er tale om en 
amerikanisering – det handler tværtimod, at 
den nyere middelklasse – dem, hvis forældre 
tilhørte arbejderklassen – nu er kommet til 
magten og derfor opfinder deres egne fester.

desuden tjener mærkedagene et ret kon-
kret formål-  de deler året op i mere oversku-
elige bidder. de kirkelige helligdage ligger 
stort set mellem sidst i december og først i 
juni. Resten af året kan føles lidt langt og der 
hjælper mærkedagene – især Halloween – os 
med at dele vores tid op i mindre bidder, så 
tiden både føles mindre uoverskuelig og sam-
tidig giver os noget at glæde os til.

så nyd mærkedagene – både de hellige og 
de verdslige. de tjener et godt formål.

Henriette Gosvig Knudsen
Tidl. præst v. den danske kirke i Læk

På travle dage eller når trafikken står stille i Kabul, kan man være heldig at få et lift med en Blackhawk

Noget om mærkedage
Sæt kryds i kalenderen

At væRe PIlGRIM er ikke bare at være på 
vandretur, det er at være på vej med Gud. et af 
de klareste eksempler på, hvad det vil sige får 
vi i beretningen om vandringen til emmaus. 
den samme dag, som kvinderne var ude ved 
graven og mødte englen, der fortalte at Jesus er 
opstået, er to af disciplene på vej mod emmaus. 
deres Herre og mester er blevet slået ihjel, så 
deres følelser må være et kaos af sorg, angst og 
tvivl, undren og usikkerhed; ”Hvad nu? Og så 
kommer Jesus og går sammen med dem og gør 
deres verden hel og forståelig og meningsfuld 
igen. Han får endda deres hjerter til at brænde.

de kristne har altid vandret. Man gav 
endda de første kristne tilnavnet ”den som 
følger vejen”. Først gik vandringen ud i ver-
den, fordi evangeliet skulle bringes ud i hver 
eneste afkrog. der måtte ikke være noget sted, 
hvor man ikke havde hørt om Guds altover-
skyggende kærlighed til menneskene. I den 
kristne tradition, var der også steder man gik 
til, fordi der var noget særligt knyttet til dem. 
de mest kendte er  Rom, Jerusalem, santiago 
de Comostella. når man gik til disse hellige 
steder, så var det i håbet om på den ene eller 
anden måde at få hjælp af Gud.

det var dog ikke altid at der var et mål for 
vandringen, tit er mennesker også gået ud for 
at finde sig selv. Finde ud af, hvad meningen 
er med dem og deres liv og for at finde Gud. 
Men nogle, som f.eks. de keltiske kristne, lod 
sig også føre af tilfældet.  de behøvede ikke 
nødvendigvis at gå, de kunne også gå om 
bord i deres både og lade sig føre derhen hvor 
Gud ville. Så blev det vigtige mødet; det de fik 
lov til at opleve når de mødte et andet men-
neske, og det de selv kunne give til dem, de 
mødte på deres vej.

Pilgrimsvandringen stoppede for den 
evangeliske kirkes vedkommende med refor-
mationen. Fordi luther sørgede for at få ryd-
det ud i alt, der kunne friste mennesker til at 
tro, at vi med vores handlinger kan fortjene 
os til noget hos Gud. Gud giver os alt af nåde.

nu er pilgrimsvandringen imidlertid på 
vej tilbage og den er pludselig blevet meget po-
pulær også hos os. vi går dog ikke for at opnå 
noget hos Gud. vi går heller ikke nødvendig-
vis for at nå et mål. Målet er sekundært i for-
hold til den indre rejse. det er vandringen, der 
er målet, og det, det gør ved os at gå i stilhed 
sammen eller alene og være i Guds nærhed. 

Pilgrimsvandringen er en slags vandrende 
bøn. en vandring, hvor vi holder alle sanser 
åbne for det Gud vil give til os. derfor bliver 
vandringen en helende proces, der giver plads 
til at gammel sorg, længsel og håb for fremti-
den kan komme op til overfladen.

I vadstena pilgrimscentrum i sverige har 
de udviklet 7 nøgleord, der kendetegner det, 
som pilgrimmene søger: langsomhed, frihed, 
enkelhed, stilhed, bekymringsløshed, fælles-
skab og åndelighed. Alt sammen begreber, 
der er blevet en mangelvare i vores tid, men 
som mange længes efter. de kan også være 
udfordrende for os. det kræver mod at begive 
sig på vej ud i det ukendte, at lade sig kon-
frontere med stilheden, at skulle give afkald 
på sikkerhed og kontrol, at give sig hen til en 
større sammenhæng og lade sig udfordre til et 
nyt syn på os selv, på Gud og på livet.

normalt vil man sige, at en pilgrimsvan-
dring er en længere vandring mod et mål af 
religiøs betydning. en vandring der tager 
flere dage eller måske endda uger eller måne-
der. det tager tid at skrælle belastninger, be-
kymringer og travlhed af sig og at gå sig ind 
i en rytme, så man kan berøres af Gud.  Men 

man kan også sige, at tro er at være på vej og 
at være kristen er, at være en pilgrim på vej til 
at møde Gud. 

en type pilgrimsvandring, der har vun-
det meget frem over de sidste år, er en kortere 
meditativ vandring med små stop undervejs, 
som vækker til eftertanke. den slags vandrin-
ger er der i foråret planlagt to af i Rendsborg;

2. påskedag: Mødested ved Kolonistenhof 
kl. 11.00. det er en pilgrimsvandring med på-
sken som tema, hvor vi sammen går vejen fra 
palmesøndag over skærtorsdag,  langfredag 
og påskemorgen til netop emmaus. denne 
vandring afsluttes med en kort gudstjeneste i 
trækirken på Kolonistenhof.  

2. pinsedag: Mødested ved Feldscheide 
kl. 11.00. Her bevæger vi os fra Himmelfart til 
pinse og lader os sende ud i verden sammen 
med disciplene.

I den danske kirke i Rendsborg vil der 
være billedforedrag om en pilgrimsvandring 
i skotland, st. Cuthberts Way, onsdag d. 21. 
marts kl. 19.00. Før foredraget vil der være en 
meditativ aftengudstjeneste.

Cecilie Brask
Præst ved den danske kirke i Rendsborg

På Herrens mark ...
deR eR MAnGe måder at være præst på, og 
mange steder at være det. For det meste er det 
et job med en vis forudsigelighed, men når 
man står på en bjergskråning uden for Kabul 
i en militærlejr omgivet af meterhøje mure, 
pigtråd og vagttårne og man – hver gang man 
går nogen steder – skal tjekke om pistolen er 
ladt og den skudsikre vest sidder som den 
skal, kan man godt føle sig på Herrens mark. 
så hvorfor gøre noget så absurd som at tage til 
Afghanistan som feltpræst?

det korte svar er ’fordi det giver mening’. 
nogen mener at præster ikke har noget at 
gøre hvor der er krig, mens jeg vil hævde 
at præster har umådeligt meget at gøre der 
hvor der er krig. Jeg er stationeret midt i Ka-
bul sammen med ca. 90 andre danskere, og 
en stor del af dem har til opgave hver dag at 
transportere militært personel gennem byen 
i svært pansrede biler. I en by hvor trafikken 
trodser enhver beskrivelse, og hvor der med 
stor hyppighed sker selvmordsbombeangreb 
netop i trafikken, er det ikke et risikofrit job at 

køre bil her. Også andre konfronteres dagligt 
med risikoen, og selvom den er langt mindre 
end den var for bare 4 – 5 år siden, er den der 
stadig. det går ikke hen over mennesker uden 
at efterlade sig spor, og det betyder at en stor 
del af min tid går med samtaler med solda-
ter i alle aldre der har brug for at vende det 
konstante pres, bekymringen, usikkerheden 
og det at man pludselig konfronteres med sin 
egen dødelighed.

der holdes naturligvis også gudstjenester, 
og da der er fire baser her, er der gudstjeneste 
to gange om ugen; dvs. at hvert sted får besøg 
af præsten en gang hver 14. dag. tjenesterne 
er meget velbesøgte, alle synger med, også på 
de nye salmer, og efter tjenesten diskuteres 
prædikenen og salmerne ofte. der er et fæl-
lesskab om kirken som det er svært at finde 
andre steder, og det er om noget med til at un-
derstrege at kirkens tilstedeværelse i konflikt
områder giver mening.

Ruben Fønsbo
P.t. feltpræst i Kabul


