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UGENS OVERSKRIFTER
Skidne æg på tv
SSF distriktet i Husum havde et nationalt optrin
i Danmark lørdag aften, efter at det serverede
kogte æg med sennepssovs for sine trofaste
Christianslystmødet medlemmer.
2018

Læs mere på KONTAKT side 2

Vil styrke lokale fællesskaber
Mindretallets parti har gjort klar til kommunalvalget i Slesvig-Holsten den 6. maj. På et
landsmøde i Husum gav SSW startskuddet til en
intens valgkamp.
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RELIGIØSE
KONFLIKTER
på tværs af tid og sted

Sprogkulturen i centrum
SdUs årlige sendemandsmøde var præget af en
ny "Sprogkultur", som ungdomsforeningerne har
udviklet. Formand Kirstin Asmussen blev genvalgt for to år.

Læs mere på KONTAKT side 4
2. - 3. marts 2018
Kursuscentret Christianslyst

Minority SafePack:

Påsken og Puigdemont
bliver afgørende
På tirsdag udløber fristen for mindretallenes europæiske borgerinitiativ. SSF-formand Jon Hardon
Hansen satser på rygvind i de sidste dage, så underskriftsindsamlingen er nået over målstregen den
3. april ved midnat.
I går (onsdag) formiddag manglede der
i følge FUEN endnu 16.000 stemmer
op til den påkrævede million. Hvis
tilvæksten fortsætter i samme tempo
som i de sidste dage, så vil målet være
opnået, når stopuret ringer. "De næste
dage bliver afgørende. Det er vigtigt, at
det ikke løjer af over påsken, så skal vi
nok nå det," siger Jon Hardon Hansen.
I Tyskland er der hidtil indsamlet
godt 18.000 underskrifter. Dermed
er Mindretalsrådets mål at bidrage
med mindst 20.000 stemmer fra hele
Tyskland også indenfor rækkevidde.
Det danske mindretal foretog en sidste

stor aktion onsdag aften, hvor unge
fra SSW og SdU sammen med SSF
og SSW indsamlede stemmer ved et
sportsarrangement med flere tusinde
deltagere i "Flens Arena" i Flensborg.
Jon Hardon Hansen håber desuden, at
den aktuelle debat om EUs manglende
mindretalspolitik, der følger i kølvandet på arrestationen af katalaneren
Carles Puigdemont i Slesvig-Holsten,
kan være med til at mobilisere sidste
stemmer: "Vores borgerinitiativ er
topaktuelt lige nu. Det står klart for
enhver, hvor problematisk det er, at
EU ikke overtager noget ansvar, når
det handler om mindretalspolitik og
mindretalskonflikter indenfor de egne
rækker. Der er lige nu bred enighed i
den tyske offentlighed om, at EU må
tage affære. Og hvis man vil ændre det
fra befolkningens side, så er Minority
SafePack netop vejen."
		
Leder side 2

Kun 5 dage tilbage
Online-underskrifter kan indgives til
indtil tirsdag ved midnat, så del på Facebook og i andre sociale netværker:

www.minority-safepack.eu
Hvis du har underskriftkort fra dig eller andre, som du
ikke har nået at aflevere, så kan du også selv indgive
disse data via "Sign here" på denne hjemmeside.

SSF-formand Jon Hardon Hansen og BDN-formand Hinrich Jürgensen håber, at samlivet i
det fælles grænseland optages på UNESCOs verdensarv-liste op til jubilæumsåret 2020.

Mindretal og flertal i vores
grænseland bliver måske
UNESCO-verdenskulturarv
En ansøgning fra SSF og det
tyske mindretals BDN om at
gøre samlivet mellem mindretal og flertal grænselandet til kulturarv er blevet vel
modtaget. Danmark har allere optaget forslaget på sin
nationale liste og i Tyskland
har både Den slesvig-holstenske Landdag og landsregeringen i sidste uge bakket
op om idéen.
Sydslesvigsk Forening (SSF) og Bund
Deutscher Nordschleswiger (BDN)
glæder sig over opbakning fra Landdagen i Kiel. Parlamentet har enstemmigt besluttet at støtte ansøgningen om anerkendelse af grænselandets mindretalsmodel som immateriel UNESCO-verdenskulturarv.
De to mindretalsorganisationer
havde i slutningen af 2017 hos delstatsregeringen i Kiel og den danske
regering sammen søgt om optagelse
på de nationale UNESCO-lister for
”Samlivet mellem mindretal og flertal i det dansk-tyske grænseland”.
SSF: Handler ikke om at klappe
os selv på skulderen
SSF-formand Jon Hardon Hansen er
glad for, at hele landdagen støtter
SSF-BDN-ansøgningen: "Mindretalsmodellen i det dansk-tyske grænseland er noget, vi alle kan være
stolte over. Det er lykkedes vore forgængere at overvinde en kløft, der
i andre dele af Europa og verden
forekommer uovervindelig. Det vil
vi fremhæve gennem anerkendelse
som verdenskulturarv - ikke for at
klappe os selv på skulderen, men
for at vise andre, at det er muligt,”
forklarer Jon Hardon Hansen.
For ham ligger der en forpligtelse
i de gode forhold: "Netop fordi vi
har det så godt her i det dansk-tyske
grænseland, må vi også have viljen
til at dele vores erfaringer med an-

dre. Ikke fordi man med 'copy-andpaste' kan overdrage dem til andre
dele af Europa og verden. Men vi
kan være til inspiration for mennesker, der fortvivlet leder efter en
egen løsning for deres mindretal."
BDN: Mindretalsfred
er ingen selvfølge
For det tyske mindretals formand,
Hinrich Jürgensen, kan en kulturarv-status også være med til at
bevidstgøre for nye generationer,
at der her er noget at værne om:
"Vores fredelige og konstruktive
samliv er i de seneste mange årtier
løbende vokset, og tidligere tiders
voldelige og uforsonlige konflikter
forekommer yngre generationer
uvirkelige. Derfor er det også vigtigt at minde om, hvor vi kommer
fra, og at forholdene i dag ikke er
nogen selvfølge. Anerkendelse som
verdenskulturarv vil give os yderligere støtte til at sikre den kulturelle
mangfoldighed også for kommende
generationer.”
I forbindelse med landdagens beslutning fremhævede både SSWs
Jette Waldinger-Thiering og regeringens mindretalskommitterede,
Johannes Callsen, det særlige tidspunkt for denne ansøgning - to år
før 100-års-jubilæet for folkeafstemningen i Nord- og Sydslesvig i 1920.
Immateriel kulturarv som
forbillede for andre
Den såkaldte 'immaterielle verdenskulturarv' supplerer den mere kendte 'materielle' verdenskulturarv, som
blandt andet omfatter fremtrædende historiske bygninger,
monumenter, byer mm.
I modsætning til disse
steder og genstande
drejer den immaterielle
kulturarv sig især om
noget, der ikke lige er
til at tage fat på, som
særlige traditioner og
skikke. Således er siden

2014 den nordfrisiske tradition
”Biikebrååne“ anerkendt som immateriel kulturarv. Men den immaterielle kulturarv omfatter ligeledes
eksempler verden rundt, der kan
tjene som inspiration og forbillede
for andre. Som et sådant eksempel
på 'god praksis' er SSF-BDN-ansøgningen tænkt.
Landsregeringen har
overtaget planen
Mens Danmark allerede har truffet
en beslutning om at gå videre med
forslaget på verdensplan, kommer
den tyske procedure dog til at vare
lidt endnu. Efter landdagens beslutning bekendtgjorde Slesvig-Holstens
kulturminister, Karin Prien, i fredags,
at hun nu vi forelægge ansøgningen
for den nationale tyske ekspertkommission. Denne afgør til efteråret,
om forslaget optages på den nationale tyske forslagsliste, som så forelægges de Forenede Nationers kulturorganisation. Derefter vil UNESCO-eksperter undersøge og afgøre,
om det dansk-tyske grænseland har
fortjent den eftertragtede internationale status som verdenskulturarv.
SSF-BDN-ansøgningen er iøvrigt det
danske mindretals anden ansøgning
om anerkendelse af verdenskulturarv. SSF har som ansvarlig for Danevirke Museet sammen med regeringen i Kiel og Kreis Schleswig-Flensburg søgt om anerkendelse af vikingebyen Hedeby og voldanlægget
Danevirke som materiel verdenskulturarv. Afgørelsen falder til sommer.
		
leb
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Sagen Puigdemont har
også med os at gøre

Hvis der ellers er nogen, der har
manglet belæg for, hvor vigtigt
og vedkommende Minority SafePack-initiativet er, så har hun
eller han da fået det senest i
søndags ved middagstid, da den
tidligere katalanske leder Carles
Puigdemont blev arresteret på A7
ved Slesvig.
Siden taler store dele af den
tyske offentlighed pludselig om
mindretalspolitik, som om den
aldrig har gjort andet. Men lad
os indrømme: Katalonien er et
vanskeligt emne, der ikke duer
til sort-hvid-maleri. Det er ikke
så nemt at finde hoved og hale
i denne sag. Og der er grænser
for, hvor meget man kan sammenligne dette mindretal, der
er i flertal i en egen, økonomisk
stærk region, med vores.
Der kan være forskellige holdninger til Puigdemonts ageren som
katalansk regeringschef. Det er
absolut legitimt, at diskutere den.
Men der kan ikke være to seriøse
meninger om, at strafferetten ikke er det rigtige instrument til at

løse mindretalskonflikter, sådan
som Spanien gør det lige for tiden. Og der kan heller ikke være
tvivl om, at løsningen af denne
konflikt aldrig kan bestå i, at smide hele et mindretals politiske
ledelse i fængsel.
Men hvem skal få - ja måske
tvinge - Spanien tilbage til forhandlingsbordet? De andre
europæiske lande blander sig
pænt udenom, og også den
Europæiske Union vil åbenbart
ikke røre ved konflikten med en
ildtang. Men hvad har vi egentlig
fredsprojektet EU til, hvis det
vælger at lukke øjne og ører, når
en konflikt i et af dets medlemslande eskalerer på denne måde?
Nej, lad os nu endelig få gjort
det tydelig for EU-kommissionen,
at mindretalspolitikken ikke kun
kan overlades til medlemslandene alene. Det er netop det,
vi vil opnå med vores Minority
SafePack. Der er kun fem døgn
tilbage, og en underskrift er i dag
mere vigtigt og rigtig end nogensinde.
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UGEN
DER KOMMER
3. april
SdU: Fantasy-lejr for 4.-6. klasse på Christianslyst, 3.-06.04.
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset kl. 19-22
SSF-distrikt Moldened: Spilleaften i forsamlingshuset, kl. 19.00
4. april
Aktive Kvinder Flensborg: Fransk madaften, Flensborg Bibliotek, kl. 19.00
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset, kl. 19.00
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset, kl. 15.30
Slesvig Seniorklub: Spilleeftermiddag i Ansgarsalen, kl. 14.00
5. april
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15.00

SSF Flensborg

Ungt ansigt til valg på
bygeneralforsamling
SSF Flensborg by indkalder til bygeneralforsamling onsdag den 24.
april på Flensborghus. På dagsordenen står beretninger fra byformanden, bykonsulenten (regnskabet),
revisorerne, samt beretninger fra
SSFs repræsentanter i Sundhedsrådet for Dansk Sundhedstjeneste
(Maren Schultz) og Dansk Alderdomshjem (Wilma Nissen).
Desuden er der en lang række valg
på agendaen. Bystyrelsen vil blandt
andet foreslå forsamlingen at vælge Tjark Jessen som ny bisidder i
bystyrelsen. "Tjark er meget aktiv
i bl.a. SSW-U og har alle kvalifikationer til at blive et stort aktiv i
kontakten til yngre medlemmer
og til at formulere deres ønsker og
forventninger til SSF," siger byformand Preben Kortnum Mogensen.
SSF-bygeneralforsamling
18.04.2018, kl. 19.00
Flensborghus, Norderstr. 76
Tilmelding til flby@syfo.de eller
tlf. 0461 14408 127 senest den
16.04.2018.
Der vil blive serveret en bid mad.

Husum distrikts skidne æg kom med i tv-avisen
Da SSF-distriktet for Husum og
omegn inviterede til skidne æg (æg
med sennepssovs) og en omgang
havearbejde omkring Husumhus
sidste lørdag var der ingen der anede, at hele den danske nation ville
følge med i, at denne traditionelle
danske ret også serveres på den sydslesvigske vestkyst.
Et tv-hold fra Danmarks Radio, der
producerede et indslag om det danske og det tyske mindretals UNESCO-ansøgning, kom til Husum for

at interviewe SSFs generalsekretær
Jens A. Christiansen på SSWs landsmøde. De benyttede lejligheden til
at kigge ind på det
danske sekretariat i
byen for at opleve,
hvordan det jævne
danske basisarbejde
i Sydslesvig foregår.
Distriktsformand Daniela Caspersen fik
også selv mulighed
for at kommentere

UNESCO-planerne på tv. Hendes
konklusion: "Det synes jeg godt om."

Midtangeln
Foto: privat

Seniorklub med mange
aktiviteter i år
Seniorklubben 65 plus fra Damholm, Satrup-Havetoft og den danske menighed har efter en festlig
adventsfest med 35 deltagere i december taget afsked med klubbens
hidtidige leder Jytte Stiebel, der nu
er flyttet til residensen i Tarp.
I år har seniorklubben allerede haft
en bingoeftermiddag i januar i Møllebro og en grønlangkålspisning i
Gaststätte Sörupmöhl i februar med
32 tilmeldinger. I marts har klubben
været på en tur i egne biler til Lyksborg Slot. De 19 deltagere mødtes
på parkeringspladsen ved slottet og
fik en rundvisning på slottet af en
historisk påklædt hofdame der hilste

på gruppen
med et glas
sekt og en fortælling om kajserinde Auguste Victoria.
Efterfølgende
var der budt
til et fyrsteligt
kaffebord
(”Fürstliche
Kaffeetafel”).

Jytte Stiebel

Den 10. april
inviterer Seniorklubben til en hyggelig eftermiddag med kaffe, hjemmebagt og spil i Møllebro.
I maj måned holder den pause og til

SSF Nordfrisland

juni bliver der planlagt en udflugt nærmere indbydelser følger. Alle er
velkomne til at deltage.
		
Erika og Christa

FL Centrum
Foto: Peter Hansen

Spis morgenmad
med distriktet
SSF-distriktet Flensborg CentrumDuborg-Vest inviterer til fælles
morgenmad lørdag den 14. april.
Alle medlemmer og interesserede er hjertelig velkomne.

Forslagsliste over kandidater til
SSF-bystyrelsen Flensborg 2018

Seniorer så film i tavshed

Næstformand: Lars Nielsen
3. bisidder: Pia Persson
4. bisidder: Karl Fischer		
5. bisidder: Tjark Matthis Jessen
1. suppleant: Klaus Petersen		
2. suppleant: Ursula Knorr
Revisor 1: Grethe Kreutzer		
Revisor 2 : Morten Mortensen
Delegeret hovedstyrelsen: Lars Nielsen
1. suppleant til hosty: Ami Jessen
2. suppleant til hosty: Maren Schultz

Sjældent har stilheden i Husumhus været så total, som da et halvt
hundrede seniorer fra SSF Husum
og Ejdersted amter for en uges tid
siden mødtes til forårstræf og så
gamle film.
Den første film, "Flaskeposten",
som er en rundtur på Ejdersted en
gang sidst i 50'erne var uden lyd
og det samme var salen mens den
kørte. Nærmest andægtig tavshed,
kun afbrudt en gang i mellem af et

"Det er min mor" eller "Der er min
fætter".
Anden optagelse var et interview
med Heinrich Sørensen, optaget
i 1988. Som afslutning blev såvel
påskeliljerne på bordene som nogle
præmier doneret af Flensborg Avis
bortloddet blandt de fremmødte.

Morgenmad-arrangement
14. april 2018 kl. 9.30
Flensborghus, Norderstr. 76
Pris: medlemmer 5 euro,
gæster 7 euro
Tilmelding til Bysekretariatet
på tlf.
14408-125/126/127
SSF
Centrum-Duborg-Vest
inviterer til
senest den den 10. april

Morgenmad-arrangement

Næste seniorarrangement er en
udflugt til Frøslevlejrens Museum i
begyndelsen af juli.
Lørdag den 14. april 2018 kl. 9.30
på Flensborghus
Pris: medlemmer 5,00 €
gæster 7,00 €

Tilmelding til Bysekretariatet
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SSW

SSF Slesvig
Foto: Lars Salomonsen

Fotos: Tirpitz/Mike Bink

SSW-landsmødet i Husum. 632 af partiets ca. 3.400 medlemmer
stiller o som kandidater i kommuner, byer og kredse.

Kom med til museet "Tirpitz"
i Blåvand
Lørdag den 7. april tager SSF Slesvig
på udflugt til Tirpitz-museet i Blåvand. Museet har fået tildelt prisen
som Danmarks bedste tema-museum 2017.

Kommunalvalg den 6. maj:

Den gamle kanonstilling ligger som
en kolos i sandet og gemmer historier fra Atlantvolden, Hitlers enorme
bunkers-projekt. Nu er den sydlige
bunker blevet en del af attraktionen
"Tirpitz". Gennem en underjordisk
tunnel kommer du ind i den gamle
kanonbunker. Her kan du selv gå på
jagt efter svar på de mange spørgsmål, der gemmer sig bag de 3,5
meter tykke mure af stærkt armeret
beton. Efter besøget går turen videre
til Esbjerg, hvor der er tid til egen

SSW beslutter program
for et stærkt lokalt
fællesskab
"Weil gemeinsam alles geht" (fordi alt er muligt, når vi
gør det sammen) lyder SSWs slogan til det kommende
kommunalvalg. Det er også overskriften på et valgprogram, der blev vedtaget i lørdags. I centrum for SSWs
kommunale mål står tanken om at styrke fællesskabet
i lokalsamfundene.
Flere boliger der kan betales med
en overskuelig familieindkomst.
Sanering af faldefærdige skoler og
støtte til offentlige sportsanlæg.
En sikker lægehjælp - også i de
tyndt befolkede områder - og
mere hensyn til demensramte.
Kamp mod insektdøden og lokal
klimapolitik. Og så selvfølgelig
ligestillingen af danske og frisiske
institutioner og kulturtilbud. Det
er blot nogle af hovedpunkterne
i SSWs overordnede valgprogram
til kommunalvalget den 6. maj.
Et vigtigt emne er for SSW også,
at kommunale ydelser som vandforsyning, kommunale værker eller sygehuse ikke må privatiseres.
Det skal stadig være det lokale
fællesskab og dets behov der står i
centrum, forlyder det i programmet,
der blev besluttet på et landsmøde
i Husum i weekenden. Dette supplerer de regionale valgprogrammer,
der tager hensyn til de forskellige
lokale forhold og behov.

disposition. Tag børn, venner og bekendte med. SSF-Slesvig
SSF Slesvig: Tur til "Tirpitz"
7.04.2018, Afgang kl. kl. 9.00
Schleihallenplatz, Schleswig
Pris: 25 euro for medlemmer,
35 euro for ikke-medlemmer
Tilmelding til sekretariatet i
Slesvig på tlf. 04621 23888
senest den 29.03. (i dag!)

SSF Harreslev
Foto: Flensborg Avis

med ville vi kunne holde de særdeles gode valgresultater, som vores
kandidater opnåede ved de sidste
to kommunalvalg.
Frisk valgkampagne
og ny hjemmeside
På landsmødet viste SSW også nogle
af de mere end 5.000 plakater i papir og komposterbart kunststof frem,
som skal pynte gader og stræder i
Sydslesvig, i Kiel og på Helgoland i
de næste uger. Desuden informeres
borgerne med ca. 300.000 valgbrochurer og 50.000 kandidat-postkort.

Trediestørste parti
På lørdagens landsmøde kunne
SSW-partiformand Flemming
Meyer forkynde, at mindretallets
parti går ind i valgkampen med
ialt 632 kandidater. Dermed er
næsten hvert femte SSW-medlem opstillet til kommunalvalget. Så Flemming Meyer kunne
med tilfredshed konstatere:
"Mobiliseringen i vores egne
rækker er lykkedes." Særdeles
stolt er han over, at SSW ikke
kun efter medlemstallet forbliver det trediestørste parti
i Slesvig-Holsten. Også med
hensyn til antallet af lokale
kandidater lægger SSW pænt
afstand til forfølgerne, De
Grønne og FDP, der kun kan
mønstre omkring 400 kandidater hver.
SSW-formandens mål for valget
den 6. maj er klart: "Vi vil have
3 % af stemmerne på landsplan
og opnå 170 til 180 mandater i
kommuneråd og kredsdage. Der-

Den "hede" valgkampfase med gadeboder startes den 14. april. På
valgkampens højdepunkt vil der
være over 30 boder samtidig i hele
Sydslesvig. Helt på linje med de
økologiske mål, partiet har sat sig,
vil der herfra bl.a. fordeles 10.000
poser med blomsterfrø.

Tag med til Schackenborg Slot
SSF Harreslev Distrikt inviterer til en
lille udflugt til Schackenborg Slot i
Møgeltønder lørdag, den 21. april.
Der vil være en guidet rundvisning,
hvor der fortælles om slottets historie gennem tiderne og man kommer
ind og ser de kongelige sale.
Derefter drikkes der kaffe med
kager i den tilstødende Butik Slotsgadens hyggelige café, som er indrettet i de gamle stuer på den gamle
slægtsgård Posseltsgård. Posseltsgårdens historie går tilbage til starten af
1700-tallet og den er blevet nænsomt renoveret.

Der bliver sikkert også tid til at gå en
lille tur rundt i byen, inden gruppen
vender hjemad. Bussen er ikke fyldt
op endnu, så der er plads til medlemmer fra andre distrikter.
SSF Harreslev:
Tur til Schackenborg Slot
21.04.2018, kl. 12.30 til ca. 17.00
Afgang fra Harreslev Danske Skole, Süderstr. 90, Harrislee
Pris: 18 euro for SSF-medlemmer,
ikke-medlemmer 22 euro
Tilmelding senest den 6. april til:
Gerda Demuth, tlf: 0461/73516
Jytte Møller, tlf: 0461/4306733

HUSK - Kontakt udkommer
		
ikke den 12.04.
Om kort tid informeres vælgerne
også om deres lokale kandidater
og disses mål på hjemmesiden
www.ssw2018.de

Alt stof, der ikke kan vente til udgaven den 19.04., skal vi have omgåen-
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Kirken

SdU
Fotos: Linn Grosser

Gudstjenester i påsken
Skærtorsdag, den 29. marts
Joh. 13, 1-15
Egernførde, 19.00, Olesen
Flensborg
- Sct. Petri Kirke, 19.00, Mogensen- Helligåndskirken, 10.00, Ørsted
- Sct. Hans, 18, Stadtland/Dal, da-ty
- Sct. Jørgen, 19.00, Egeris,
Frederiksstad, 19.00, Vogel
Kappel, 15.00, Korsgaard
Lyksborg, 18.00, Møller

Læk, 18.00, Parbo
Rendsborg, 17.00, Brask
SL Ansgar, 17, Olesen/Nicolaisen
Store Vi kirke, 10.00, Rønnow,
påskevandring
Sønder Brarup, 10.00, Steen
Tarp, 18.00, Treschow-Kühl
Valsbølhus, 17.30, Rønnow

Langfredag, den 30. marts
SdU-forretningsfører Anders Kring, Sundhedstjenestens
forretningsfører Tom Petersen (ordstyrer) og SdUs formand Kirstin Asmussen. Hun blev genvalgt til spidsen
for organisationen med et overvældende flertal.

Vellykket sendemandsmøde
I lørdags afholdt SdU (Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger) sit årlige Sendemandsmøde på Christianslyst med ca. 170 deltagere.
Det vigtigste punkt på dagsordenen
var valget af styrelsen hvor de tilstedeværende sendemænd genvalgte
formand Kirstin Asmussen for 2 år.
Også Wiebke Ernst og Wolfgang
Bradtke blev genvalgt.

i SdU’s sport-portefølje. Hertil er
der blevet afsat 30.000 euro i budgettet.
Hæder til Holger Bruhn
Årets modtager af H.A.I. Pedersens
Vandrepokal var Holger Bruhn der
over flere år har vist en kæmpestor indsats for det Sydslesvigske
Landshold der var med til at sætte

i børne- og ungdomshusenes arbejde, der i en egen udstilling under
mottoet identitet præsenterede deres projekter. Hanne Lene Haugaard
fra DGI's hovedbestyrelse holdt et
meget informativt oplæg om ”Det
frivillige arbejde og motivation”.
Sproget i Sydslesvig fik heller ikke
for lidt, da Anders Bonde underholdt med et standup-show om,

Ronny Grünewald og Sabine Ehlert-Pejtersen blev valgt ind som nye
medlemmer i SdU’s 11 mand stærke styrelse.
Sprogkultur i SdU
Ikke mindre vigtig var punktet
”Sprogkultur i SdU” som styrelsen
havde arbejdet med i flere måneder. Sprogkulturens kernepunkter
er foreningstilknytningen til SdU,
den skriftlige og eksterne kommunikation i foreningerne, det aktive
sprog i foreningerne samt kontakten
til Danmark som skal bruges som
sproglig vejviser i de foreninger der
er tilsluttet SdU.
Nyt E-sport tilbud
I forbindelse med foreningernes tilbud, er der afsat penge til etablering
af et E-sport tilbud der skal optages

Husum, 15.00, Jacobsen
Jaruplund, 10.00, Treschow-Kühl
Lyksborg, 15.00, Møller
Rendsborg, 17.00, Brask
Satrup, 15.00, Steen
Slesvig Ansgar, 10.00, Olesen
Store Vi kirke, 10.00, Rønnow
Tønning, 11.00, Jørgensen
Vesterland, 10.30, Hansen

Påskedag, søndag den 1. april
Matt. 28, 1-8
Arnæs, 10.00, Korsgaard
Bredsted, 14.00, Parbo
Dedsbøl Apostelkirke, 10.00, Parbo
Egernførde, 10.00, Jacobsen
Flensborg
- Ansgar Kirke, 7.00, Mogesen
- Ansgar Kirke, 10.00, Mortensen
- Helligåndskirken, 10, Ørsted
- Sct. Hans, 10.00, Dal
- Sct. Jørgen, 10.00 Egeris,
- Sporskifte, 10.00, Hougesen
Garding, 9,30, Jørgensen

Hanved, 10.00, Böll
Harreslev, 11.30, Böll
Lyksborg, 10.00, Møller
Medelby skole, 9.30, Rønnow
Rendsborg, 11.30, Brask, med dåb
Slesvig Ansgar, 10.00, Olesen
Sørup sognekirke, 9.30, Steen
Tarp, 10.00, Treschow-Kühl
Tønning, 11.00, Jørgensen
Valsbølhus, 11.00, Rønnow
Vesterland, 10.30, Hansen, da-ty

Joh. 20, 1-18

Sydslesvig på landkortet i både det
tyske og danske medielandskab.
Børne- og ungdomshusene i fokus
Dette års sendemandsmøde gav ligeledes mulighed for at få et indblik

hvordan han oplever dansk sprogbrug i Sydslesvig. Men som amerikanske komiker Rick Reynolds allerede kunne konstatere: ”Only the
Truth Is Funny!”
		
Linn Grosser

Folkeoprør i Sydslesvig
I 1797-98 greb en folkelig protestbevægelse Sønderjylland.
Det begyndte i Nordfrisland
og bredte sig østpå. Menighederne protesterede mod, at
statsmagten foretog ændringer
i gudstjenesten. Folk stimlede
sammen ved præstegårdene,
de holdt møder på kroer og i
skoler, i Bredsted og Flensborg
stormede de fængslerne. Uroen blev så stærk, at statsmagten i København blev bange og
lod folk stemme om kirkereformen. Resultatet blev kaotisk.

.

Aventoft (Menigh.hus), 10, Parbo
Egernførde, 10.00, Brask
Flensborg
- Ansgar Kirke, 10.00, Mortensen
- Helligåndskirken, 12, Jacobsen
- Sct. Hans, 10.00, Dal
- Sct. Jørgen, se Sct. Hans
- Sporskifte, 10.00, Hougesen
Gelting, 10.00, Korsgaard
Harreslev, 11.30, Böll

Anden Påskedag, mandag den 2. april

Slesvig Bibliotek

O: 19.04
NY DAT

Luk 23, 26-49 el. Joh. 19, 17-37

Den usædvanlige historie
rejser mange spørgsmål. Var
det kristentro, som bragte folk
på barrikaderne, eller var der
andre motiver? Striden viser
modsætninger, som også kenKristine Prühs

des i nutiden, mellem tradition og fornyelse i kirken, mellem en dannet elite
i bycentrene og et traditionsbundet
folk i udkanten.
Tidligere leder af Studieafdelingen ved
Dansk Centralbibliotek i Flensborg,
Lars N. Henningsen, har skreve den
nye bog ”Værdikamp og folkeuro.
Bønder, præster og øvrighed i 1790ernes Slesvig”, der netop handler om
denne tid. I et foredrag på Slesvig
Bibliotek fortæller han nu om denne
spændende tid i Sydslesvigs historie.
		
Brita Hecker
Lars N. Henningsen: Folkeoprør i
Sydslesvig i 1797-98
Torsdag den 19.04., kl. 19.00
Slesvig Bibliotek, Bismarck Str. 18 A
Entré 6 euro
Info hos: slesvig@dcbib.dk

Flensborg
- Ansgar Kirke, 10.00, Mogensen
- Helligåndskirken, 10, Jacobsen
- Sct. Hans, se Sct. Hans
- Sct. Jørgen, 10.00, Egeris

Frederiksstad, 9.30, Mortensen
Holtenå, 10.30, Olesen Kolowring
Vanderup, 10.00, Treschow-Kühl

FL Ansgar

Særligt kor til
påske i Ansgar
Kirke
Ansgar menighed i Flensborg
starter påsken med en fælles
gudstjeneste for Ansgar og
den tyske St. Petri menighed
Skærtorsdag kl. 19 i St. Petri Kirke i
Bau'er Landstraße.
Traditionen tro er der påskemorgen
morgensang/andagt ved solopgang
i Ansgar Kirke, Flensborg, denne
gang kl. 7.00. Efterfølgende bydes til
morgenbord i menighedshuset.
Ved gudstjenesten 2. Påskedag kl.
10.00 i Ansgar Kirke deltager et fint
lille kort fra værestedet ”Den Blå
Oase” i Åbenrå. Koret, der ledes af
Anne Grethe Stork, har eksisteret i
nogle år og er en af mange vigtige
initiativer, som udgår fra værestedet.
Koret synger ved større arrange-

Foto: Ansgar kirke

menter i huset, men altså også ved
gudstjenester og sammenkomster
udenfor huset.
Værestedet i Åbenrå drives af Blå
Kors Danmark og har til formål at
støtte og hjælpe socialt marginaliserede. Dagens prædikant, Preben
K. Mogensen, har lige efter 12 år
afgivet posten som formand for Oasen, men han er stadig formand for
værestedets støtteforening, så ingen
kan være i tvivl om, hvad dagens
indsamling vil gå til.
Efter gudstjenesten er der kirkefrokost (gratis) sammen med koret.
			
PKM

Arrangementer
i Sydslesvig 2017/2018

“PoetrySlam+“

Fyraften med
Halfdanskerne

Sæsonafslutning -

Farshad Kholghi m. “BØH!“

Buffet kl. 18:00 • Koncertstart kl. 19:30

Onsdag

Torsdag

Torsdag

Kühlhaus

Flensborghus

Flensborghus

18.04.2018 • 20:00 19.04.2018
Flensborg

Flensborg

The Company

Fredag

Foredrag v. Kirsten Eriknauer

Præstegårdskultur

Tirsdag

26.04.2018 • 20:00
Flensborg

Familiekoncert -

Magiske Mozart

Fredag

04.05.2018 • 20:00 15.05.2018 • 19:30

25.05.2018 • 19:00

Frederiksstad

Flensborg

Hans Helgesen-Skolen Flensborghus
Flensborg

Idrætshallen

VESTKYSTKULTUR

Billetter • Abo

+ 49 (0)461 - 14408 125

SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter FL Nikolaistr. 7 eller ved indgangen

