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Også danske sydslesvigere 
overværede den historiske 
dag i søndags, da Hendes 
Majestæt Dronning Margre-
the og Deres Kongelige Høj-
heder Kronprins Frederik og 
Prins Christian igangsatte den 
officielle fejring af 100-året 
for Genforeningen i 2020.

Folketingets kirkeudvalg og 
kirkeministeren gæstede 
Dansk Kirke i Sydslesvig. I 
Læk mødtes de bl.a. med 
pastor Sanne Dahlin, der 
her ses i samtale med Julie 
Skovsby og Birgitte Berg-
man fra kirkeudvalget. 
(Foto: DKS)

En rygsæk fyldt med syd-
slesvigsk børnekultur har set 
dagens lys, skabt gennem et 
bredt samarbejde.

Sydslesvig 
med

Flot 
besøg

Rygsæk

SSFs HUSE

Åbnes op igen
Siden årsmødeweekenden sidst i maj 
er Flensborghus og SSF-sekretariater-
ne igen åbne – med direkte adgang 
uden at ringe på. Selvfølgelig skal de 
aktuelle hygiejneregler og testkrav 
overholdes, herunder forsat mund-
bind, når man står eller går. 

FORSAMLINGSHUSENE
Efter den seneste åbning i.h.t. coro-
na-restriktioner skulle det være muligt 
at vende tilbage til den normale be-
nyttelse af SSFs forsamlingshuse. Det 
gælder møder, arrangementer og akti-

viteter, herunder undervisning.
De aktuelle restriktioner og hygiejne-
koncept skal selvfølgelig fortsat over-
holdes. Det er vigtigt, at folk sidder 
ned.
Der kan være lokale variationer, så 
distrikter og amter bør holde kontakt 
til deres respektive Gesundheitsamt. 
Ifølge den seneste Verordnung kan op 
til 125 personer deltage indendørs, 
og udendørs er maksimaltallet 250.
Der er fortsat krav om mundbind ved 
mobilitet, kontaktdata, testkrav/ vac-
cinepas eller raskmelding.

SSFs forsamlingshuse - her Hærvejshuset i Skovby - åbnes op igen under hen-
syntagen til de aktuelle coronære forholdsregler. (Arkvfoto: SSF)

MINDRETALSRÅDET

Digitalt sommermøde
Mindretalsrådets formand, friseren Heinrich Bahnsen på det digitale møde. 
 (Foto: Mindretalssekretariatet)

10. juni mødtes mindretalsrådet for 
de fire anerkendte nationale mindre-
tal og folkegrupper i Tyskland en sid-
ste gang inden sommerpausen.
På det digitale møde diskuterede del-
tagerne, hvordan vidensformidlingen 
om de fire mindretal kan intensiveres 
i skolerne. Sammen med delstaterne 
og forbundet tilstræber mindretals-
rådet, at emnet tages op i indlæ-
ringsplanerne på de almendannende 
skoler.

Forud for forbundsdagsvalget i sep-
tember suppleredes mindretalsrådets 
”valgprøvesten”, der sendes til de 
partier, der opstiller, m.h.t. emnet ”en 
europæisk mindretalspolitik”.
Mindretalsrådets formand Heinrich 
Bahnsen fra Frasche Rädj ser frem til, 
at næste møde i mindretalsrådet kan 
gennemføres fysisk, og at den interak-
tive vandreudstilling ”Was heisst hier 
Minderheit?” kan åbnes i forbundsda-
gen endnu i år.

FLENSBORGHUS

To koncerter på søndag
Søndag kl. 20, Flensborghus: Ulf 
Meyer og Lars Hansen feat. Anne Di-
edrichsen.
Ulf Meyer og Lars Hansen, som er 
dedikerede jazzmusikere, er født i 
Flensborg. 
Igennem mange år har de, uafhæn-
gigt af hinanden, haft succes i ad-

skillige musikalske konstellationer 
og føler sig hjemme i vidt forskellige 
genrer. 
De har nu fundet sammen som duo 
med et repertoire af egne kompositio-
ner og udvalgte standardnumre, som 
de vil optræde med. 
Takket være mangfoldige toner og 

idérige improvisationer er de to mu-
sikere i stand til at skabe nye billeder, 
”Scenes”, som deres nye album hed-
der, for publikums indre øje. 
Det hele bliver fremført med en smit-
tende spilleglæde, hvor det virtuose 
aldrig handler om selvpromovering 
men er udtryk for spilleglæde og til 
ære for kompositionen. 
www.meyer-hansen.com

DIEDRICHSEN
Anne Diedrichsen, som ligeledes 
er født i Flensborg, opdagede sin li-
denskab for musikken, og især for at 
spille trommer, som helt ung. Efter at 
have afsluttet sit jazztrommestudie i 
Leipzig i 2012 vendte hun tilbage til 
det nordlige Tyskland igen. Hun er 
ikke kun dedikeret til jazzmusikken. 
Ud over at have optrådt ved mange 
live-koncerter har hun også medvir-
ket ved en række cd-produktioner 
inden for forskellige genrer, lige fra 
børnesange, R’n’B til skandinavisk 
folkmusik.

PABAMETO
Søndag kl. 16, Flensborghus:
Pabameto er navnet og brandet på 
en enestående folk- og verdensmusik 
duo fra Nordtyskland. Tvillingerne 
Pay Bandik og Melf Torge er begge fra 
Flensborg og læser musik i Hamborg 
og Lübeck. I de seneste år er de ble-
vet populære som Duo Pabameto. 
De er aktive med koncerter og 
produktioner både i og uden for 
regionen. På deres nye album ”Two 
Sisters” viser brødrene, hvilket bredt 
musikalsk omfang man kan rumme 
som duo, især med klarinet og kon-
trabas. Men også med sopransaxofon, 
guitar, fløjte, bouzouki, mandolin og 
basklarinet bevæger Pabameto sig 
med ”Two Sisters” rent klangmæssigt 
mellem nordisk folkmusik, jazz, klas-
sik, pop og klezmermusik. 
Deres nye CD kan fra den 20.6.2021 
købes på hjemmesiden www.paba-
meto.com

ADGANG
Adgang kun med negativ corona-test 
og mundbind, der bæres under kon-
certerne.

BILLETTER
Billetterne kan købes online under 
www.reservix.de og ved de sæd-
vanlige salgssteder i Flensborg: 
Touristinformation FL, shz Nikolaistr., 
Carl-von-Ossietzky-Buchhandlung, 
MoinMoin Wochenzeitung, Neubau-
er Touristik, Flensburger Tageblatt, 
Buchhandlung am Plack, Trojaner 
Harrislee, Touristinfo Glücksburg.

Arr.: ComingHome Concerts e.V. & 
Sydslesvigsk Forening e.V.

Pameto giver koncert på Flensborghus nu på søndag kl. 16. 
 (Foto: Thomas Nonn)

Ulf Meyer og Lars Hansen med jazz 
på Flensborghus søndag kl. 20. 
 (Foto: Katrin Storsberg)
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Bredsted 9:30 Schmidt 
Egernførde 10 Brask 
FL Ansgar Kirke 10 M. Jørgensen
FL Helligåndskirken 10 Knudsen 
FL Sct. Hans 10 Strelow
FL Sct. Jørgen 10 Egeris, 
Frederiksstad 14 Heide-Jørgensen konfirmand-indskrivning 
Garding 9 T. Jørgensen 
Hanved 10 Böll konfirmand-indskrivning 
Harreslev 11:30 Böll 
Lyksborg 10 Thun 
Rendsborg 14:30 Brask 
Ravnkær 14 Nielsen 
SL Ansgar 10:30 sommertræf i Nybjernt 
Strukstrup 11:30 Mogensen
Tarp 10 Risvig
Tønning 11 T. Jørgensen
Valsbølhus 10:30 Jacobsen
Vesterland/ Skt. Niels 10:30 Hansen

  TIRSDAG 22. JUNI
Frederiksstad 17 Heide-Jørgensen temaandagt

  Onsdag 23. juni 
FL Sct. Hans 19 Strelow hverdagsgudstjeneste sankthans

LÆK UF

General-
forsamling
Læk UF ved formand Peter Martens 
indbyder til generalforsamling fre-
dag den 2. juli kl. 19 i klubhuset på 
Probst Nissen-Weg 55 i Læk.
Dagsordenen følger vedtægterne med 
beretninger, drøftelser og godkendel-
ser. Også muligheden for gennemfø-
relse af digitale møder skal der tales 
om, og om måden at indkalde til dem 
på.
På valg er næstformand Gunnar 
Behnke, kasserer Jim Geipel Kristian-
sen samt suppleanter.

3. s. e. trin., 20. juni, Luk. 15, 1-10

17.
SSW: Se fodbold med SSW og Stefan 
Seidler: Danmark-Belgien i Store Sal 
på Flensborghus kl. 17.30
18.
SSF-distrikt Medelby-Vestby: Som-
mer-grill-aften på skolen kl. 18
20.
Coming Home & SSF: Koncert på 
Flensborghus med Folkduo Pabameto 
”Two Sisters” kl. 16 og Jazztrio Ulf 
Meyer / Lars Hansen / Anne Diedrich-
sen kl. 20
Ugle Herreds Danske Menigheder: 
Vandregudstjeneste ”Ord at gå på” 
ved Tarp Kirke kl. 10

21.
SSW: Se fodbold med SSW og Stefan 
Seidler: Danmark-Rusland i Store Sal 
på Flensborghus kl. 20.30
SSF Sydtønder amt og Tønder amts 
Grænseforening: Sangaften på Klæga-
ger ved Ballum kl. 19.30
23.
De danske foreninger i Eggebæk/ 
Langsted, Oversø/ Frørup, Tarp/ Jer-
rishøj, Vanderup/ Jørl og Ugleherreds 
Danske Menigheder: Skt Hans fest 
ved Tarp Danske Kirke kl. 18
SSF-distrikt Arnæs og menigheden: 
Skt. Hans fest og forsinket 75 års jubi-
læumsmarkering ved den fhv. danske 
skole kl. 17

WALTER  
JOHANNSEN †

Minde-
samvær
Vesterland Ungdoms- og Idrætsfor-
ening inviterer til udendørs minde-
sammenkomst og en kop kaffe fredag 
den 18. juni kl. 15.00 i forbindelse 
med Walter Johannsens begravelse 
ved hallen ved Kejtum Danske Skole, 
Süderstr. 38 i Kejtum. 
Parkering ved Benen-Diken-Hof på 
hotellets højre mark.
Alle opfordres til at være nytestet. 
Husk mundbind.BILDUNGSMINISTERIUM

Mitarbeiter für Schulen in 
freier Trägerschaft gesucht
Im Ministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur des Landes 
Schleswig-Holstein ist die Stelle ei-
ner Mitarbeiterin/ eines Mitarbeiters 
(m/w/d) im Referat III 38 zuständig für 
“Schulen in freier Trägerschaft, schul-
rechtliche Angelegenheiten der be-
rufsbildenden Schulen und Regionale 
Berufsbildungszentren, Minderheiten-
förderung” auf Dauer in Vollzeit zu 
besetzen.
Gern gesehen sind auch Bewerber 
aus den Reihen der dänischen Min-
derheit.

Bei Vorliegen der Voraussetzungen ist 
eine Beförderung nach Besoldungs-
gruppe A 11 SHBesO bzw. bei einer 
Tätigkeit im Beschäftigtenverhältnis 
eine Eingruppierung bis zur Entgelt-
gruppe 11 TV-L möglich.
Die ganze Ausschreibung als pdf:
https://phpefi.schleswig-holstein.
de/stellenausschreibungen/pd-
f/20210608rhviq9c613.pdf (Binde-
strich nur zwischen schleswig und 
holstein eingeben!)

SSF MEDELBY

Sommer-
grillaften
SSF Medelby indbyder store og små 
til sommer-grillaften i morgen, fredag 
kl. 18 på Medelby Danske Skole.
Distriktet har et hygiejnekoncept, så 
der kan grilles pølser serveret med 
kartoffelsalat og brød, og der vil blive 
serveret drikkevarer, øl og vin. Det 
koster 10 ! per voksen, som betales 
ved ankomst. Børn spiser og drikker 
gratis. 
Husk selv at tage tallerkner, bestik og 
glas med.
Tilmeldingsfristen er udløbet, men 
man kan ringe på telefon 0151 1657 
5632 for at høre, om der er plads til 
flere.

KONTAKT

Sommer-
pause
SSF-medlemsbladet KONTAKT holder 
sommerpause i fire uger i juli.
Sidste udgave i juni udkommer 24. 
juni; første udgave efter pausen ud-
kommer den 29. juli.
KONTAKT-modtagerne får i de mel-
lemliggende torsdage Flensborg Avis 
men altså uden KONTAKT.

Sommerudflugt 
nordpå
Da det i år ikke er muligt at arran-
gere en udflugt til Sydslesvig, ind-
byder Tønder Amts Grænseforening 
medlemmerne – også vennerne fra 
SSF Sydtønder – til en historisk tur 
til Grænsemuseet ved Frederikshøj 
samt det nyåbnede oplevelsescenter 
på Skamlingsbanken søndag den 
27. juni kl. 13-19.
Der køres i egne biler, og der opfor-
dres til samkørsel.

Kl. 13 besøges museet inkl. kaffe i 
gårdhaven.
Kl. 15 indtager deltagerne ople-
velsescentret og kl. 17 hotellet til 
middag.
Mundbind og coronapas medbrin-
ges.
Deltagelse koster 330 kr. inkl. entre 
og middag.
Tilmelding hos Torben Ravn på 
0045 2143 2390.

 SYDTØNDER SSF

Til sangaften 
i Ballum
Medlemmer af SSF i Sydtønder er 
inviteret med, når Tønder Amts 
Grænseforening arrangerer sangaf-
ten på Klægager ved Ballum man-
dag den 21.6. kl. 19.30.
Årstidens sange synges sammen 
med museumsinspektør Elsema-

rie Dam-Jensen og Løgumkloster 
musikskoles rektor Hans Christian 
Hein.
Medlemmer betaler 100 kr., ik-
ke-medlemmer 125 kr.
Tilmelding til Torben Ravn på 0045 
2143 2390.

EN HISTORISK DAG

HM Dronningen og DKH’er Kronprisen og Prins Christian ombord på Danne-
brog, inden kongeskibet lagde til kaj i Sønderborg. (Foto: Hoffet)

Tre generationer kongelige 
kastede glans over 101-års 
genforeningsfest
En pæn skare danske sydslesvigere 
overværede den historiske dag i søn-
dags, da Hendes Majestæt Dronning 
Margrethe og Deres Kongelige Højhe-
der Kronprins Frederik og Prins Chri-
stian igangsatte den officielle fejring 
af 100-året for Genforeningen i 2020.
Majestæten og Deres Kongelige Høj-
heder kørte i karet over den gamle 
grænse ved Frederikshøj syd for 
Kolding. Karetkørslen foregik samme 
sted, som Christian 10. den 10. juli 
1920 red over den gamle grænse på 
den hvide hest Malgré Tout.
Sidste sommer var det 100 år siden, 
at Christian 10. stadfæstede den lov, 
der indlemmede Sønderjylland i Dan-
mark. Genforeningen var et resultat af 
en folkeafstemning, hvor et flertal af 
befolkningen i Nordslesvig stemte sig 
hjem til Danmark efter at have været 
under tysk styre i 56 år. 
Overdragelsen af Sønderjylland fandt 
sted på Valdemarsdag den 15. juni 
1920, og tre uger senere tog Christian 

10. og den kongelige familie på rund-
rejse i området. 
Søndagens program var inspireret af 
den rundrejse, som Christian 10. fore-
tog sammen med sin familie for 101 
år siden.

DENNE GANG
Dog denne gang suppleret med et 
møde med bl.a. forbundspræsident 
Frank-Walter Steinmeier og hustru, 
der bl.a. - og i Sønderborg sammen 
med HM Dronningen - gæstede det 
tyske mindretal. Også statsminister 
Mette Frederiksen og ministerpræsi-
dent Daniel Günther deltog.
Blandt de officielt indbudte til den 
dansk-tyske festgudstjeneste i Hader-
slev domkirke sås også Sydslesvigsk 
Forenings generalsekretær Jens A. 
Christiansen, og til receptionen på 
kongeskibet Dannebrog SSFs og Det 
sydslesvigske Samråds formand Gitte 
Hougaard-Werner.

TILLYKKE

Uwe og Ruth Jacobsen nyder at bo i SSFs pensionistboliger på Troldsøvej i 
Flensborg. (Arkivfoto: Kira Kutscher)

Vores Uwe 80 år
9. juni blev Uwe Jacobsen, Flens-
borg, tidl. Tarup, 80 år.
Ingen havde sagt til, og en gennem-
gang af protokoller og medlemskarto-
teker er ikke altid dagsrelevant.
Så Uwe fik ingen fødselsdagshilsen 
fra SSFs og SSWs distrikter eller by-
rådsgruppen. Her erkender man, at 
det selvfølgelig er mere end ærgerligt.

Uwe skal dog ikke være ked af det. 
Ad denne vej ønsker både SSF, SSW, 
distrikterne og byrådsgruppen hjerte-
lig tillykke med de 80 og siger tak for 
årtiers indsats for det danske mindre-
talsarbejde:
Kære Uwe, hjertelig tillykke med de 
80 og de bedste ønsker for dig og 
dine kære.
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De fleste medlemmer af SSF har 
betalt deres medlemskontingent for 
2021. Enten via den såkaldte Last-
schrift eller gennem indbetaling på 
SSFs konto.
Men en del medlemmer har ikke fået 
det ordnet endnu.
SSFs konto: 
IBAN: DE 23 2152 0100 0000 
017175
BIC: UNBNDE21XXX
I Danmark:
IBAN DK76 8065 0001 1095 99
BIC: SYBKDK22

PERMANENT 
MEDLEMSKORT
En af følgerne af de nye medlemskort, 
som SSF indførte for et par år siden, 
og som nu er permanente - og altså 
ikke mere kun gældende for et år ad 
gangen, er, at der heller ikke mere 
udsendes faktura/ regninger/ opkræv-
ninger til medlemmerne med posten.
De medlemmer, SSFs centralkartotek 
har email-adresser på, får en elektro-
nisk faktura.

De andre ikke.
De medlemmer, der har givet SSF lov 
til at trække medlemskontingentet fra 
deres konto med såkaldt Lastschrift, 
fik kontingentet trukket i marts.
De medlemmer, der selv anviser 
kontingentet, opfordres til at gøre det 
hurtigst muligt.
Eftersom der ingen faktura udsendes 
med posten mere, får man heller in-
gen rykker.
Man risikerer altså at miste sit med-
lemskab, hvis ikke man betaler. 
Kontingentet er:
Enkeltmedlemskab 24 euro/ år, hus-
standskontingent 37 euro/ år, ung-
domskontingent 5 euro/ år.

SSF-MEDLEMSKONTIGENT

Husk at betale!

I løbet af de næste par måneder 
udvikler Interreg-projektet “Blumen 
bauen Brücken - Blomster bygger 
broer” en dansk-tysk oplevelses- og 
turguide for grænseregionen. Denne 
nye online-guide skal gøre det muligt 
at planlægge individuelle ture i regio-
nen, som er fyldt med oplevelser. 
Derudover skal guiden indeholde 
korte, livlige fortælle-elementer om 
regionens kulturhistorie, der matcher 
ruternes stationer og inspirerer turister 
fra mange målgrupper til at besøge 
historiens skuepladser, museer og 
kultur-institutioner på begge sider af 
grænsen.
Hvor muligt vil man gerne indbygge 
allerede eksisterende materiale, men 
derudover skal der i samarbejde med 
kulturaktører og redaktører fra begge 
sider af grænsen også udvikles nye 
fortælle-byggesten, der formidler 
viden om regionens centrale kulturhi-
storiske emner fra forskellige perspek-

tiver - til familier med børn, personer 
med baggrundsviden og dem, hvis 
interesse ellers er lidt svær at fange.
Her sigter man ikke kun mod at gi-
ve et overblik over kulturhistoriens 
vigtigste fakta, men vil også gerne 
fortælle de små, sjove historier, der 
vækker nysgerrighed for det større 
billede.
Kender man nogle spændende anek-
doter om personer, steder eller begi-
venheder, der på en underholdende 
måde giver et indblik i det danske 
mindretals eller regionens kultur og 
historie, bedes man støtte dette fine 
projekt med sådanne historier.

Keike Faltings
Projektmedarbejder “Blumen bauen 
Brücken - Blomster bygger Broer”
tlf. + 49 461 90 90 93 80
fax + 49 461 90 90 936
e-mail: faltings@flensburger-foerde.de
www.bbbprojekt.eu

BLOMSTER BYGGER BROER

Mindretals-anekdoter 
efterlyses

FLENSBORG BIBLIOTEK

Forsiden.

Og Hans Christian 
Davidsen anbefaler
Endelig kan vi igen mødes på bib-
lioteket, og vi er glade for, at Hans 
Christian Davidsen til det første arran-
gement fortæller om sin seneste bog 
Forelsket i Flensborg.
Bibliotekar Helle Post præsenterer et 
udpluk af bibliotekets nye romaner og 
krimier.

FORELSKET
Hans Christian Davidsen, kulturre-
daktør på Flensborg Avis, udsendte i 
foråret 2021 bogen Forelsket i Flens-
borg, som opfølgning på den anmel-
derroste Danmark syd for grænsen. 
Hans nye bog har undertitlen »Insi-
dertips til grænsebyen« og fortæller 
om alle de steder, hændelser, fæno-
mener, der gør Flensborg til noget 
helt specielt.
Bogen er en guide fyldt med »Ge-
heimtipps« ikke blot til steder, men 

også om fantastiske og til tider barske 
hændelser i byens fortid. Nogle af hi-
storierne stammer fra Hans Christian 
Davidsens webbaserede tv-serie Kul-
tur på grænsen, som han producerer 
for Flensborg Avis sammen med sin 
kollega, fotograf Lars Salomonsen. 
Andre historier har han samlet gen-
nem de 25 år, han har været kultur-
journalist på avisen.
Besøg Flensborg Bibliotek, Nørre-
gade/ Norderstr. 59, onsdag den 23. 
juni kl. 16.
Gældende restriktioner overholdes 
selvfølgelig. Der er begrænset antal 
deltagere.
Tilmelding til biblioteket: dcb@dcbib.
dk
Fri entré. 

Lene Lund

SKOLEFORENINGEN

Ønsker BildungsCampus Tarp 
tillykke med »Deutscher 
Kita-Preis 2021«

På billedet ses primus motor i BildungsCampus Tarp, Judith Detlevsen og Georg Thomsen glæde sig på lærredet sammen 
med familieminister Christine Lambrecht og forbundspræsident-hustru Elke Budenbinder samt studievært Barbara Schö-
neberger ved prisoverrækkelsen. (Foto: Deutsche Kinder- und Jugendstiftung)

BildungsCampus Tarp er et bredt 
initiativ, der dækker fra politik og 
forvaltning over bibliotek til skoler 
og dagtilbud. De har i efterhånden 
en årrække leveret et ualmindelig flot 
arbejde for børnene i Tarp.
- Men i Skoleforeningen er vi selvføl-
gelig særlig stolt over de to danske 

institutioner, Tarp Børnehave med 
Majbritt Herrguth og Trene-Skolen 
med Georg Thomsen i spidsen, samt 
de mange sydslesvigske frivillige, 
som engagerer sig i BildungsCampus, 
siger Skoleforeningens formand, Udo 
Jessen.
Prisoverrækkelsen blev foretaget af 

familieminister Christine Lambrecht 
og Tysklands first lady Elke Büden-
bender. 
- Der er brug for en hel landsby til at 
udvikle og uddanne et barn, og det 
er netop det, disse sammenslutninger 
gør, sagde sidstnævnte.
(DSfS)

DANSKE  
EM-KAMPE

SSWs og partiets spidskandidat til 
forbundsdagsvalget Stefan Seidler 
inviterer til at se fodbold-EM-kam-
pene:
Danmark-Belgien: i dag, torsdag 
den 17. juni fra kl. 17.30, i Store 
Sal på Flensborghus, og
Danmark-Rusland mandag den 
21. juni fra kl. 20.30, i Store Sal på 
Flensborghus.
Vær med til at se de spændende 
kampe med vores danske drenge.
På grund corona-pandemien er 
der maksimalt plads til 30 delta-
gere.
Man skal medbringe en nega-
tiv-test, der ikke er ældre en 24 
timer, være vaccineret eller have 
haft corona for at komme ind i 
salen.
Tilmelding efter først til ”møl-
le-princippet” under info@ssw.de.

SSWs landsforbund
og Stefan Seidler

Se fodbold 
med SSW 
og Stefan Seidler
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Folketingets kirkeudvalg og Sydsles-
vig-provst: Julie Skovsby (S), Louise 
Schack Elholm (V), Mette Hjermind 
Dencker (DF), Birgitte Begman (KF), 
Christian Juhl (EL) og Hasse N. Jør-
gensen.  (Foto: Martin Ziemer)

Kirkerådet for Dansk Kirke i Sydsles-
vig (DKS) har længe set frem til et 
besøg af Folketingets Kirkeudvalg og 
kirkeminister Joy Mogensen. I første 
omgang var det aftalt til marts 2020 i 
forbindelse med afstemningsjubilæet. 
Som bekendt blev alt aflyst. 
Næste forsøg var planlagt til slutnin-
gen af september, men det måtte også 
opgives. Dansk Kirke i Sydslesvigs 
forretningsudvalg havde derefter et 
timelangt Skypemøde med udvalget i 
november, hvor begge parter udtrykte 
håbet om, at en sommertur til Syd-
slesvig forhåbentlig ville blive mulig. 

Og så lykkedes det.
Endda med et møde over to dage. 
Mandag den 7. juni mødtes kirkeud-
valget og kirkeminister med kirkerå-
det i Helligåndskirken i Flensborg. 
I turen deltog fem medlemmer af 
udvalget, heriblandt Christian Juhl, 
der også er formand for Folketingets 
Sydslesvigudvalg. 
Provst Hasse N. Jørgensen og forret-
ningsfører Jytte Nickelsen fortalte om 
DKS, om organisation, økonomi og 

dagligliv i de danske menigheder. 
Der udspandt sig en livlig spørge-
lyst fra gæsterne og også indgående 
drøftelser om bl.a. rekruttering af nye 
præster, om udfordringer med at få 
gang i kirkelivet igen efter corona 
og om præsternes pensionsforhold i 
fremtiden. 
Dagen efter, den 8. juni, gik turen til 
Læk danske kirke, hvor pastor Sanne 
Dahlin og menighedsrådsformand 
Claudia Larsen fortalte om kirkelivet i 
Nordvest danske menighed (den geo-
grafisk mest udstrakte i DKS). 
Kirkeudvalget var interesseret i at hø-
re om de aktuelle udfordringer og om 
frivilligt arbejde. Udvalget udtrykte 
stor anerkendelse af menighedsrådets 
og præstens indsats. 
Provst Hasse N. Jørgensen afsluttede 
mødet med en stor tak til minister og 
udvalg for deres interesse og store op-
bakning omkring DKS´ virke.

hnj

Så lykkedes det!

Julie Skovsby, formanden for kirkeudvalget, taler til Dansk Kirke i Sydslesvigs 
kirkeråd og Folketingets Kirkeudvalg i Helligåndskirken i Flensborg. (Foto: Mar-
tin Ziemer)

Kirkeminister Joy Mogensen i samtale med generalkonsul Kim Andersen og provst Hasse N. Jørgensen. (Foto: Martin Zie-
mer)

Udvalgsformand Julie Skovsby hilser på »corona-vis« på Claudia Larsen, formand for menighedsrådet i Nordvest danske 
menighed. (Foto: Tim Riediger)

KIRKESIDEN
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SANKTHANS

- Der er plantet et nyt træ i den syd-
slesvigske have.
Sådan lød det fra Runa Petersen, 
pædagogisk konsulent ved Center 
for Undervisningsmidler (CFU) Syd-
slesvig, da hun præsenterede “Den 
Børnekulturelle Rygsæk i Sydslesvig” 
på den gamle kirkegård i Flensborg 
tirsdag formiddag.
Rygsækken er et projekt, der har til 
formål at give alle børn fra 0 til 18 år 
i dagtilbud og skoler i Sydslesvig mu-
ligheden for at opleve inspirerende 
møder med kunst, litteratur og ople-
velser i alle facetter. 
På den måde indeholder rygsækken 
forskellige slags kulturelle tilbud, der 
er samlet i en slags katalog. 
Den er udviklet i et tæt samarbej-
de mellem en række sydslesvigske 
børnekulturelle aktører. Partnerne er 
Dansk Skoleforening for Sydslesvig, 
Center for Undervisningsmidler Syd-
slesvig, Sydslesvigsk Forening, Syd-
slesvigs danske Ungdomsforeninger, 
Friisk Foriining, Aktivitetshuset, Det 
Lille Teater Flensborg, Dansk Cen-
tralbiblotek for Sydslesvig og Dansk 
Kirke i Sydslesvig.
Netop dette samarbejde fremhævede 
Runa Petersen ved præsentationen 
tirsdag formiddag. 

- Det har været positivt. Især fordi det 
har givet os mulighed for at blive klo-
gere på hinanden, og jeg takker for 
det gode samarbejde, sagde hun, og 
tilføjede, at samarbejdet fortsætter.
Den Børnekulturelle Rygsæk i Syd-
slesvig er i den nu præsenterede form 
nemlig kun første udgave. Den vil 

blive optimeret, og den kommer til at 
vokse. Rygsækken kommer nu ud til 
aktørerne, så de på den måde har et 
nyt værktøj til at inspirere til at gøre 
brug af den kulturelle pakke i Syd-
slesvig. 

BØRNEKULTUREL RYGSÆK

Et nyt træ i den 
sydslesvigske have

Runa Petersen, pædagogisk konsulent ved CFU Sydslesvig, præsenterede Den 
Børnekulturelle Rygsæk i Sydslesvig.

Repræsentanter for samarbejdspartnerne deltog ved lanceringen tirsdag formiddag.

EJDERSTED

Afsked med Kerstin Pauls
Mandag sagde mindretallet på Ejder-
sted på gensyn til Kerstin Pauls, der 
flytter til Samsø. Kerstin har i mange 
år været det danske mindretals garant 
på Ejdersted, hvor hun var mere end 
en ansat i systemet, bl.a. som SSFs 
kontorassistent på halvøen og besty-
rer for lejrskolehjemmet og forsam-
lingshuset Skipperhuset i Tønning.
Kerstin var også SSW-bestyrelsesmed-

lem, menighedsrådsformand, orga-
nist, sognemedhjælper, saxofonist og 
mere. 
Ordet ildsjæl kunne ikke være mere 
passende, og samtidig har Kerstin væ-
ret en god kollega. 
Mandag var det så på tide at sige far-
vel til Kerstin og Olli. 
Der skal lyde en stor tak for den 
enorme indsats - både som ansat, 

men bestemt også som vigtig del af 
mindretallet. 
Vi ønsker god vind, og vi håber, at vi 
snart ses igen.

Organisationer
og
institutioner
på Ejdersted

AKIVITETSHUSET


