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UGENs OVERSKRIFTER

Mindretals-kommissær
[KONTAKT] Mindretalskommitteret Renate Schnack
(foto) ser gerne oprettet et EU-kommissariat for nationale mindretal.

Læs mere på KONTAKT side 2

Efterlyser hjælp
[KONTAKT] SdU er medarrangør af Hærvejsløbet til
sommer og efterlyser i den forbindelse folk, der mod
betaling vil hjælpe.

Læs mere på KONTAKT side 3

En god oplevelse
[KONTAKT] Kirkedagen i Hamborg 1.-5. maj blev en
god oplevelse for bl.a. Dansk Kirke i Sydslesvigs deltagere.

Læs mere på Kirkesiden/KONTAKT side 4

Glad og tilfreds
[KONTAKT] Wolfsdorf junior fra Oksbøl og SSF-distriktet er over-tilfreds med markedet sidst. Det gav
gode penge til skolematerialer til trængende børn.

Læs mere på KONTAKT side 5

Formiddags-lukket
[KONTAKT] SSFs sekretariater m.m.
holder lukket torsdag den 23. maj

Sydslesvigsk Forening

om formiddagen p.g.a. et medarbejdermøde.

Startskud
forberedes

[KONTAKT] I morgen, fredag,
forberedes startskuddet for FUEVs borgerinitiativ/ underskriftsindsamling, der med 1 million
indsamlede underskrifter i syv
EU-lande skal motivere EUKommissionen til at fremme og
sikre de nationale mindretal i
Europa.
Da mødes repræsentanter for
mindretalsunionen FUEV og
bl.a. det danske mindretal i Kiel
med det ungarske mindretals
formand i Rumænien Kelemen
Hunor, fhv. kulturminister og
præsidentkandidat.
Hunor har indvilget i sammen
med seks andre personligheder
- deriblandt SSW-minister Anke
Spoorendonk og FUEV-præsident Hans Heinrich Hansen - at
forelægge borgerinitiativet for
EU-Kommissionen.
De fire andre personligheder er
Landeshauptmann Luis Durnwalder fra det autonome Sydtyrol, ministerpræsident K.H.
Lambertz fra det tysksprogede
samfund i Belgien, minister Jan-

newietske De Vries, Vestfrisland, og FN-kommitteret for
Bosnien og Hercegovina Valentin Inzko.
Det ungarske og sydtyrolske
mindretal hører til de drivende
kræfter bag kampagnen, der søges iværksat i Rumænien, Slovakiet, Italien, Ungarn, Tyskland,
Danmark, Frankrig, Polen,
Østrig og Grækenland.
Det officielle startskud kommer
til at lyde på FUEV-kongressen
19.-23. juni i sydtyrolske Brixen, hvor borgerinitiativet bliver
det helt centrale emne.
Initiativet er muligt på baggrund
af Lissabon-traktaten, der skal
sikre mere borgerindflydelse i
EU.
SSF håber, at aktionen kan være
med til at placere mindretalspolitikken længere oppe på EUs
dagsorden og derved sikre bedre rammebetingelser for mindretallenes politiske, økonomiske og kulturelle ligestilling.
SYDSLESVIGSK FORENING

SØNDERJYLLANDs SYMFONIORKESTER

Børn in concert

[KONTAKT] Onsdag den 15. maj åbnede Sønderjyllands Symfoniorkester
endnu engang dørene for en masse
herlige 4.-klasses skolebørn fra regionen, da de første to af seks skolekoncerter løb af stablen i koncertsalen
på Alsion.
I dag, torsdag den 16. maj kl. 10.3011.15 og 11.45-12.30 er der to koncerter i Idrætshallen i Flensborg med
mindst lige så mange børn.
- Børnene kan glæde sig til Carl Nielsens mystiske og spændende musik
fra hans Aladdin-suite, iblandet en
masse anden sjov og spændende
musik og to fællessange, siger Dorthea Dittmer, kommunikationschef i
Sønderjyllands Symfoniorkester.
I snart 40 år har Sønderjyllands Symfoniorkester rejst tusindvis af kilomenter til over 150 skoler både nord
og syd for grænsen for at spille skolekoncerter. Orkestret er i kontakt med
langt over 100.000 børn hvert år og
giver dem en interaktiv musikalsk oplevelse. Dette har kunnet lade sig gøre gennem Sønderjyllands Symfoniorkesters mangeårige samarbejde
med landsdelens musiklærere i 4.klasserne - og syd for grænsen: SSF om at give børnene dette unikke musikalske fundament.
Sønderjyllands Symfoniorkester var
det første orkester, der så behovet for
at komme endnu tættere på børnene
for derigennem at skabe den nødvendige ejerskabsfølelse over for musikken. Derfor skabte man små grupper af musikere, som selv sammensatte programmet samt fandt eventyr
til at ledsage musikken for også at
indføre et fortællende element.
- De mindre orkesterensembler har
allerede besøgt skolerne i hele landsdelen og givet dem mulighed for på
tætteste hold at møde musikerne og
se deres instrumenter. Nu er det så
tid til en rigtig koncert for samtlige
4.-klasseselever med hele orkestret,
siger Dorthea Dittmer.
Konceptet omkring skolekoncerterne
er i konstant udvikling for hele tiden
at følge med børnene og højne niveauet. Men grundstenen er stadig at
involvere børnene og skabe den
nødvendige interaktion mellem dem
og musikerne, for derigennem at sikre den bedste og mest positive oplevelse hver gang.
- Børnene lærer, at netop klassisk
musik indeholder spændende nye
kvaliteter, og derved inspireres de til
at udvide deres musikalske horisont.
Børnene får et unikt kulturtilbud på
en interaktiv måde, og samtidig lærer
de på en sjov måde om den europæiske musiktradition, forklarer Dorthea
Dittmer.
Konferencier er Jesper Buhl, dirigent
Maria Badstue.

Tre indtryk fra årets...

... mindre skolekoncerter. (Foto: Patricio Soto)

koncerterne finder sted:
I morgen, fredag, afsluttes koncerstrækken med to koncerter i Tønder.

SLESVIGHUS

TV Syd-støtte- & sangaften
[KONTAKT] Heinrich Schultz, formand for TV Syds Støtteforening,
indbyder alle interesserede til en
sangaften fredag den 24. maj kl. 20
på Slesvighus i Slesvig.
Anledningen er at udbrede kend-

skabet til TV Syd og i særdeleshed
til Støtteforeningen for TV SYD, oplyser Schultz.
Entreen er sat til 5 euro for medlemmer af støtteforeningen og Sydslesvigsk Forening.

Andre betaler 8 euro.
Programmet omfatter sang ved Torsdagskoret under ledelse af sanglærer og korleder Stinne Øllgaard Andersen og deltagelse af forfatter og
komponist Jens Rosendal.
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TILLYKKE

MINDERHEITENBEAUFTRAGTE

Fordert EU-Kommissar
für Minderheiten
[KONTAKT] Die Minderheitenbeauftragte Renate Schnack hat gefordert,
dass die Europäische Union die von
den Mitgliedsstaaten zugesagten
Rechte für die nationalen Minderheiten und Volksgruppen konsequent
überwacht und, wo notwendig, Korrekturen einfordert.
"Es ist an der Zeit, dafür einen Kommissar zu ernennen, dessen
Geschäftsbereich ausdrücklich die
Minderheitenpolitik umfasst", sagte
Schnack am 7. Mai in Flensburg bei
einer Veranstaltung der EuropaUnion Schleswig-Holstein zum Europatag 2013.
Das europäische Instrumentarium
zum Schutz und zur Förderung der
Minderheiten sei mit dem Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten und mit der Europäischen Charta der Regional- oder
Minderheitensprachen bereits gut
entwickelt.
"Wer wissen will, wie diese Instrumente wirken und wie Minderheiten
und Volksgruppen damit umgehen
können, der kann in Schleswig-HolAndre steder i Sydslesvig har de måske flere konfirmander, men dem, der lige er
konfirmeret i Tønning kirkesal, er uden tvivl de sødeste og kønneste. F.v.: Julia
Peters, Sarah Nommensen, Katharina Nommensen, Paulina Diedrichsen og
»den gamle præst«. (Foto: privat)

Konfirmation i Tønning
[KONTAKT] Søndag 5. maj blev fire
unge kvinder konfirmeret i Tønning
kirkesal. Forud er gået to års konfirmationsundervisning, hvor de er
kommet vidt omkring. Ikke bare
Gamle og Ny Testamente, men også
næstekærlighed, forældrekærlighed
og kærestekærlighed.
De har set en kat blive skudt i filmen
”Adams æbler” og en mand (næsten)
give sit liv for sin familie i ”Sorte kugler”. Skrap kost, men konfirmationsundervisningen er i sandhed en læring for livet. Heldigvis i visheden
om, at vi har Gud og Kristus med os.

Selve konfirmationen forløb glimrende, men lidt utraditionelt. Der var tre
dåb og en engelsk sang om Gud,
konfirmanderne havde lært at kende
på konfirmandlejr. Måske er Gud en
af os, der kører med i bussen, sang
de. Det gør han måske også, for æsler bruges jo ikke så meget nu om
dage.
Tillykke herfra både til mine egne
konfirmander og alle andre konfirmander i Sydslesvig.
Mattias Skærved,
præst i Ejdersted

UGEN
DER KOMMER
17.
Flensborg by m.fl.: Dockyard-festival i Galwik Park 17.-19.5.
Lyksborg UF: Fredagsklub på skolen kl. 18.30
SSW-distrikt Sønderbrarup: SSW-infobod på Wochenmarkt kl. 14.30-16.00
SSW-distrikt Fahrdorf: SSW-infobod med Flemming Meyer foran M & M Center,
Fahrdorf kl. 17-19
18.
Slesvig SSF-distrikt Centrum-Nord: Nostalgisk håndarbejdsdag om ”Syning som bedstemor” på Slesvighus kl. 10-16
Slesvig SSF-distrikt Holm Skt. Jørgen: Pinsetur efter kaffebord i Ansgarsalen kl. 14.15
SSW-distrikt Slesvig by: SSW-valgbod i Frederiksberg kl. 8.30-11.00
SSW-distrikt Slesvig by: SSW-valgbod på Capitolplatz kl. 10-13
20.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Margretheklub i Menighedshuset kl. 14
SSF-distrikt Lyksborg: Pinsetur fra parkeringspladsen ved Quellental kl. 7
21.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad med Sejlklubben i Tønnsenhuset kl. 9
SSF-distrikt St. Peter-Ording: Højtlæseaften på Klitskolen kl. 19.30-21
SSW-distrikt Sønderbrarup: SSW på gaden i Sønderbrarup fra kl. 16
22.
DSH Aktive Kvinder Flensborg: Hygge hos Birthe Hansen i Padborg, fra Dansk Sundhedstjeneste kl. 17
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
Slesvig Seniorklub: Sæsonafslutning i Ansgarsalen kl. 14
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
SSW-distrikt Sønderbrarup: SSW på gaden i Sønderbrarup fra kl. 16
23.
Slesvigsk Kreditforening: Generalforsamling på Flensborghus kl. 19
Flensborg SSF-distrikt Nord: Hygge med Renate i Spætteklubben kl. 14.30
Valsbøl pastorat: Fælles menighedsrådsmøde på Valsbølhus kl. 19
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl.15-17
SSW-distrikt Sønderbrarup: SSW på gaden i Sønderbrarup fra kl. 16
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stein sehr viel Interessantes entdecken. Aus europäischer Perspektive ist
es besonders erfreulich, dass die hiesigen Minderheiten ihre Erfahrungen
und ihre Organisationskraft einbringen, um anderen in Europa dabei zu
helfen, vor Ort Anerkennung und
Rechte einzufordern und durchzusetzen", lobte Schnack.
Die Beauftragte des Ministerpräsidenten hob das große, weitgehend
ehrenamtliche Engagement von
Nichtregierungsorganisationen
(NGO), wie der Föderalistischen
Union Europäischer Volksgruppen
(FUEV) oder der Europa-Union für
die Sicherung und Ausgestaltung der
europäischen Wertegemeinschaft
hervor.
Auch deshalb sehe sie zukünftig bei
der EU-Kommission eine Verpflichtung, sich für die Einhaltung von verabredeten Standards und für die
kulturelle Vielfalt in der Union einzusetzen.
Mit der Ernennung eines Kommissars
für Minderheitenangelegenheiten
könne dazu ein gewichtiger Beitrag

geleistet werden, sagte Renate
Schnack bei der Veranstaltung im Europäischen Minderheitenzentrum
ECMI in Flensburg.

Renate Schnack, Minderheitenbeauftragte des Ministerpräsidenten Schleswig-Holsteins. (Foto: Lars Salomonsen)

Schutz und Förderung der
Sinti und Roma vor Ort
[KONTAKT] Die Minderheitenbeauftragte Renate Schnack hat an die
Kommunen appelliert, sich bestehenden Projekten für die Sinti und
Roma anzuschließen und dazu ermutigt, eigene Projekte zu entwickeln.
"Nur vor Ort können wir die schleswig-holsteinischen Sinti und Roma
dabei unterstützen, ein integriertes
Leben zu führen, und ihnen helfen,
sich selber neue Zukunftschancen zu
eröffnen", sagte Schnack am 7. Mai
in Altenholz bei einer Veranstaltung
der Verwaltungsfachhochschule zum
Europatag 2013.
Mit der Entscheidung des Landtags
im November 2012, Schutz und Förderung der Sinti und Roma in der
Landesverfassung zu verankern, sei
Schleswig-Holstein einmal mehr Vor-

reiter für einen modernen Umgang
mit Minderheiten in Deutschland
und Europa. Diesem Anspruch werde das Land aber nur dauerhaft gerecht, wenn die Verfassung vor Ort
mit Leben erfüllt werde, sagte die
Beauftragte des Ministerpräsidenten.
"Die Landeshauptstadt Kiel hat mit
ihrer Unterstützung für das Wohnprojekt Maro Temm gezeigt, wie
fruchtbar es sein kann, wenn Kommune und Minderheit gemeinsam
mit vielen Unterstützern an einem
Strang ziehen. Dieses Modell kann
nicht überall kopiert werden, aber es
kann als Inspiration dienen, auch in
anderen Teilen des Landes das Augenmerk auf die lange vergessene
Minderheit der deutschen Sinti und
Roma zu lenken. Jeder sollte prüfen,
ob er etwas beitragen kann", sagte

Renate Schnack.
Gerade angesichts der prekären Situation dieser Minderheit in manchen europäischen Ländern könne
Schleswig-Holstein zeigen, dass eine
gute Minderheitenpolitik vor der eigenen Haustür anfange.
"Unsere Minderheitenpolitik ist kein
Exportmodell. Aber man kann hier
lernen, dass ein faires Verhältnis
zwischen Mehrheit und Minderheit
nur dann entsteht, wenn man sich
füreinander interessiert und den anderen in seiner Verschiedenheit akzeptiert.
Wer dies erfolgreich lebt, trägt nicht
nur zu einem besseren Leben in seinem Ort bei, sondern tut etwas für
die Gemeinschaft in ganz Europa",
so die Beauftragte.

AKTIVITETSHUSET

Teknik & folier
[KONTAKT] Aktivitetshuset i Nørregade i Flensborg har atter et par gode
tilbud til interesserede i alle aldersgrupper:
Tegn og tryk en folie til din bil med
gratis introduktion v/ Marco Knappert
onsdag den 22. maj kl. 17-18.
Det er lige meget, om du skal have
blomster, stjerner, en tekst eller andet
på din bil. Alt er muligt, når du kommer til introduktionen og sammen
med Marco layouter et motiv, som så
trykkes på en folie. Folien kan så sættes på bilvinduet eller på bagklappen.
Tilmelding: Nej.
Grundkursus optageteknik II v/ Jens
Locher & Marek Mißfeld lørdag den
25. maj kl. 15-19.
Kurset er en opfølgning af grundkurset optageteknik I. Emnet uddybes efter deltagernes aktuelle behov,
spørgsmål og udfordringer
Tilmelding: tlf. 0461 150 140 eller
mail akti@sdu.de.
Pris: 20 euro.
Optageteknik for fortsættere.

Styrk vores mindretal -

skaf et nyt SSF-medlem!
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FRISERBERG/ RUDE

FOREDRAG

Eline Boisen.

Jutta Bojsen-Møller.

Om Eline Boisen
- en kvindeskæbne
Fra SSF Friserbjerg/Rudes og Sønderborg Grænseforenings fællestur til Cathrinesminde teglværk. (Fotos: privat)

En dejlig
oplevelse
[KONTAKT] Lørdag den 4. maj havde venskabskredsen fra Grænseforeningen i Sønderborg inviteret SSF-distrikt Friserbjerg/Rudes medlemmer fra Flensborg på en tur til
det skønne Broagerland.
Vi blev budt hjerteligt velkommen ved teglværket i Cathrinesminde. Christian Kronika
og hans flittige hjælpere fra Sønderborg tog
imod os med kaffen og kagerne parat. Bagefter var der guidet rundvisning på teglværket. Og før hjemturen blev der grillet de
egnskendte ringriderpølser.
En stor tak over grænsen til vors venner,
som sørgede for, at vi fik en dejlig oplevelse.
Det var en glad flok, som steg ud af bussen,
da vi kom hjem til Flensborg.
Dola Schultz

[KONTAKT] Tirsdag den 28. maj kl.
19.30 på Flensborghus fortæller lektor Jutta Bojsen-Møller om sin tipoldemor, præstekonen Eline Boisen.
Arrangementet er initieret af Flensborg Kirkehøjskole, men medarrangør er Den slesvigske Kvindeforening,
centralbiblioteket, Aktive Kvinder og
SSF.
Det er ikke kun Søren Kierkegaard,
som fortjener at blive fejret i 200-året
for sin fødsel i år. Det gør præstekonen Eline Boisen også. Hun blev født
i 1813 i Norge og giftede sig med
den fremtrædende danske grundtvigianer, præsten F.E. Boisen.
Som 42 årig begyndte hun at nedskrive sit livs historie i 48 kladdehefter. Hun havde på daværende tidspunkt født 11 børn, hvoraf de tre var
døde som små.
De mange kladdehefter blev fundet i
deres originalversion i 1985. De giver
et enestående indblik i 1800-tallets
Danmark med dets mange religiøse
og politiske rørelser, bl.a. de gudelige

vækkelser, den tidlige højskole, og
kampen for danskheden i Slesvig.
Eline B. fortæller åbenhjertigt om sit
ikke-lykkelige ægteskab, om børneopdragelse, skole, om sine møder
med mange af tidens personligheder,
bla. Grundtvig og Kierkegaard, om
kristentroens betydning for hende alt sammen fortalt både med humor
og evne til at karakterisere mennesker på godt og ondt med nogle få
præcise pennestrøg.
Samtidigt giver erindringerne, ofte rystende glimt fra et kvindeliv, hvor
sygdom og børnedødelighed hørte til
dagens orden.
Foredraget bliver holdt af et af Eline
Boisens tipoldebørn, Jutta BojsenMøller, lektor og foredragsholder,
som har været med til at udgive –
men størst er kærligheden (1985),
som er en forløber for den endelige
og fuldstændige udgave af Eline Boisens Erindringer 1-3, der udkom i
1999.
Entré: 5 euro.

HUSUM SSF

PENGE TIL KLUBKASSEN?

Hærvejsløbet og SdU savner hjælp. (Fotos: DGI)

SdU og Hærvejsløbet efterlyser
frivillige hjælpere
[KONTAKT] Lørdag den 22. juni og
søndag den 23. juni arrangeres DGIs
store Hærvejsløb med start i Flensborg og mål i Viborg.
Søndag morgen sendes 500 cyklister
af sted mod Viborg fra havneområdet
i Flensborg og om lørdagen et endnu
ukendt antal løbere.
SdU er dybt involveret i planlægningen samt gennemførelsen af henholdsvis starten på etapeløbet lørdag
morgen og cykelløbet søndag morgen. Dertil er der behov for et stort
antal frivillige hjælpere (minimumsalder 16 år) til de mange praktiske opgaver, der skal klares.
Indsatsen vil blive honoreret med
5,50 euro pr. time, så en indsats i en
god sags tjeneste kan altså kombineLøbere og cyklister deltager.

res med et tiltrængt tilskud til ens
klubkasse.
Enkeltpersoner er også særdeles velkomne til at melde sig og vil ligeledes
blive honoreret.
Alle interesserede bedes kontakte
SdUs børne- og ungdomskonsulent,

Kaj Andersen, 0178-4507 405 hhv.
HYPERLINK "mailto:kaj@sdu.de"
kaj@sdu.de inden den 1. juni.
Se mere om selve begivenheden på
HYPERLINK
"http://haervejsloebet.dk/" http://haervejsloebet.dk/

Museet i Kobbermølle var alt for spændende til at lade sig hæmme af tidsplanen. (Foto: Birgit Jacobsen-Raab)

Museet tog en time ekstra
[KONTAKT] Rundvisningen på Kobbermølle museum tog ikke blot en
men hele to timer, da SSF-distrikt
Husum og omegn var på besøg i lørdags.
De gamle maskiner og den spændende historie affødte nemlig en masse
spørgsmål fra de interesserede deltagere i turen.
Turen var led i distriktets gendarmstiodysse, som nu kører på tredje sæson. Tidligere har man besøgt Vemmingbund og teglværksmuseet Cathrinesminde. Denne gang valgte distriktet at lade turen starte på den tyske side af grænsen.
Nogle ville måske have ment, at det
ikke lige var museumsvejr, men der
var rigeligt med friluftsoplevelser bag-

efter.
Frokosten blev indtaget på stranden
ved Sosti/ Wassersleben, og derfra gik
turen ad stien forbi det gamle grænsested, Skomagerhus. Man fortsatte
gennem Kollund Skov til Kollund
Mole.
Egentlig var det meningen, at man
herefter skulle have besøgt museet
Oldemorstoft i Bov, men det gode
vejr inspirerede til at køre til Sønderhav og besøge Annis Kiosk, der er
berømt i hele grænselandet for sine
fortræffelige pølser.
Og så var Oldemorstoft lukket, da
man nåede dertil. Men en tur ad
Den krumme Vej blev det dog til.
bj-r
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FÆLLES SATSNING

200 ÅRS DAGEN

Den menneskelige
Søren Kierkegaard

Kirkedagen i Hamborg tiltrak myriader af mennesker. (Fotos: Jon Hardon Hansen)

»Ikke for meget, ikke for lidt«
[KIRKESIDEN] Fra den 1. til den 5.
maj inviterede den protestantiske kirke i Tyskland til den 34. evangeliske
kirkedag i Hamborg med følgende
løsen: ”Soviel du brauchst”, 2.
Mos.16,18.
I løbet af halvandet år forberedte de
tyske menigheder i Nordslesvig, den
danske kirke i Sydslesvig samt de to
tyske provstier Slesvig-Flensborg og
Rendsborg-Egernførde i et grænseoverskridende samarbejde en fælles
præsentation af det forskelligartede
kirkelige liv i det gamle hertugdømme Slesvig i hansestadens centrum.
Grænselandets menigheder og kirkelige organisationer var placeret i hvide pavilloner på Hopfenmarkt foran
ruinerne af den i 1943 bombede Skt.
Nicolai kirke. Her hilste man under
overskriften ”königlich – Willkommen in der Region Schleswig“ - de
utroligt mange besøgende velkommen.
På åbningsdagen - ”Abend der Begegnung” - onsdag den 1. maj defilerede titusinder af kirkedags-deltagere
forbi teltene på en kigger, en samtale
eller for at blive kronet med én af de
6000 papirkroner, grænselandets kirker havde fået lavet til gratis uddeling.
Derudover blev der tilbudt sønderjydske boller og hot dogs, som Hamborgs danske sømandskirke solgte fra
en pølsevogn lejet i Esbjerg i anledning af begivenheden.

For én dag var det gamle hertugdømme med sin sproglige, kulturelle og
nationale (dansk-tysk-frisisk) mangfoldighed genforenet under kongekronen til gensidig glæde, gavn og inspiration for de medvirkende.
I øvrigt var den danske folkekirke repræsenteret ved Københavns biskop
Peter Skov Jakobsen, der på habilt
tysk prædikede på den ene af de i alt
fem åbningsgudstjenester for 5000
kirkegænger på Fischmarkt i det førhen danske Altona.
Niels Henrik Arendt, Haderslevs og
Dansk Kirke i Sydslesvigs tidligere bi-

skop, deltog i et dansk-tysk bibelarbejde-arrangement sammen med
Nordkirches Bischofsbeauftragten/
biskopkommitterede Gothart Magaard fra Breklum.
Den 34. tyske kirkedag i Hamborg
sluttede søndag den 5. maj, som den
startede, med en gudstjeneste i strålende solskin i byparken, som
130.000 mennesker overværede.
Den 35. tyske evangeliske kirkedag
finder sted om to år i Stuttgart fra 3.
til 7. juni 2015.
Pastor Jon Hardon Hansen,
Sild-Söl

GRUNDTVIG OG KIERKEGAARD
Når man sammenligner de to teologer
fra det 19. århundrede, som har sat sig
de kraftigste spor i eftertiden, N.F.S.
Grundtvig og Kierkegaard, så har det
indtryk, de som mennesker har efterladt sig, været, at Grundtvig var den folkelige og næsten joviale, mens eneren
Kierkegaard med sine svært tilgængelige
tanker var tungsindig og verdensfjern.
Hvis ikke man kan kalde denne opfattelse forkert, så er den i hvert fald
yderst misvisende. Grundtvig var i virkeligheden en akademisk type, som ikke mindst selv var klar over, hvor højlærd en mand han var. Han var ikke en,
som almindelige menneske kunne indlade sig med.
På det punkt var Kierkegaard helt anderledes. På sine mange spadsereture
talte han med alle og enhver, og han
var lige god til at tale med ung og gammel, høj som lav.

Provst Viggo Jacobsen med en af de
6000 papirkroner, der blev uddelt fra
grænselandskirkernes fællesstand.

FLUESMÆKKEREN

Vil du elske og ære ham/
hende i medvind og modvind?
[KIRKESIDEN] Det lille alter-klapbord
er slået op, og præsten står sammen
med gommen og ser bruden blive
fulgt op af sin far til tonerne af Mendelssohn, der kæmper med naboens
græsslåmaskine om at blive hørt.
Herren være med jer... kan lige høres, inden vinden tager præstens ord
og det lille telt, som var sat op for at
dække for det voksende antal regndråber, der allerede slår rytmisk mod
de opslåede paraplyer.
Sådan kan fremtidens bryllupper i en
noget karikeret udgave komme til at
tage sig ud, fordi det nu er blevet tilladt i Danmark at blive viet i det fri.
Fra slutningen af april 2013 har Danmarks biskopper givet tilladelse til, at
brudepar kan bliver viet uden for kirkerummet under åben himmel eller i
et andet lokale. Det kan dog kun
ske, hvis præsten godkender lokaliteterne, og brudeparret har et personligt forhold til stedet.
Baggrunden for denne tilladelse, der

[KIRKESIDEN] 200-året for Søren Kierkegaards fødsel bliver fejret over hele
Danmark med foredrag, studiekredse
og med konferencer, der tager aspekter
af dette væsentlige forfatterskab op til
behandling.
Spørgsmålet om, hvordan Kierkegaard
var som menneske, har derfor i mindre
grad været i fokus, og selvom det måske
ikke er så vigtigt i forhold til hans indsats på tænkningens område, så er det
alligevel et interessant spørgsmål at forsøge at besvare.
Skal man prøve på det, sker det ikke i
første omgang ved at gå til forfatterskabet. Man må have fat i de samtidige
vidnesbyrd, høre hvordan folk oplevede
ham. Den slags beretninger har vi heldigvis en række af.
Da Søren Kierkegaards Efterladte Papirer udkom første gang (1869ff.) opfordrede udgiveren folk, der havde kendt
Kierkegaard, til at skrive deres erindringer ned og sende dem til ham. En af
dem, der gjorde det, hed Tycho Emanuel Spang (1830-1907). Han var søn af
præsten ved Helligåndskirken i København, Peter Johannes Spang (17961846), som Kierkegaard tit opsøgte for
at gå en tur sammen med ham. Det er
noget, Tycho Spang bl.a. fortæller.
I det hele taget stemmer det indtryk,
Spang giver af Kierkegaard som person
og menneske, overens med det, man
kan få ved at læse andres erindringer
om ham.

foreløbig er givet for en toårig prøveperiode, er, at der gennem de seneste år har været givet lov til at holde
gudstjeneste i det fri. Det har især
været de populære friluftsgudstjenester Kristi himmelfartsdag og anden
pinsedag, der har været med til at
bevæge biskopperne.
Er det et udslag af panik blandt Danmarks biskopper, der har fået dem til
at træffe denne beslutning? Det er
ingen hemmelighed, at antallet af vielser inden for de sidste år har været
stærkt faldende og visse steder helt
nede på nul!
Men at lave koblingen fra de velbesøgte udendørsgudstjenester til bryllupper i det fri er noget kortsigtet for
folkekirkens fremtid.
Personligt stiller jeg gerne op til lidt af
hvert for at få det kristne budskab
bragt ud til flest muligt. Jeg vier også
gerne brudepar udenfor kirken, hvis
begrundelsen vel og mærke er sygdom.

Men ved at henlægge fremtidens vielser uden for kirkens rum sker der
et tab af traditioner og tilknytning til
kirken på den lange bane.
Mange mennesker følger nemlig det
mønster; er vi viet i kirken, skal vores
barn også døbes dér. Og gerne i den
samme. Det bliver straks mere diffust, hvis vielsen har fundet sted
uden for kirkerummet.
En begrundelse for det dalende antal
vielser har været den økonomiske
krise.
Men har man betalt sin kirkeskat,
skal man ikke bekymre sig om udgifter til leje af stole, kirketelt, orgel
samt transportudgifter for præsten.
Ja, end ikke et pludseligt vejrskift!
For i kirken får du det hele også læ
for regn og blæst.
Pastor Jacob Ørsted,
Helligåndskirken
Flensborg

KIERKEGAARD SOM SJÆLESØRGER
Tycho Spang var en stor dreng, da Kierkegaards jævnlige besøg fandt sted,
men han husker tydeligt, hvordan han
underholdt sig med alle i huset både
børn og voksne. Med hensyn til børnene skriver Spang, at Kierkegaard ”kunde spøge og le saa hjerteligt med os og
over os, lavede Mad med min Søster,
smagte paa Børnemaden og var glad og
munter, saa man skulde fristes til at tro,
at han var et meget lykkeligt Menneske
med et let, overgivent Sind”.
Hvis børnenes gamle farfar var til stede,
så talte han også med ham ”paa en saa
ligefrem og jævn Maade, at det var som
talte Bedstefader med en af sine Jævnlige”. Kierkegaard havde klart evnen til at

tale med alle og enhver på lige fod. Det
er naturligvis befordrende for samtalen,
og begge parter får mest ud af den, og
når Spang skriver, at Kierkegaard ”ved
saadanne Lejligheder gjorde sine Studier”, er det sikkert rigtigt, men hvilken
forfatter bruger ikke af sin erfaring, når
han skriver? Kierkegaards oprigtighed
behøver man ikke at drage i tvivl.
Spang nævner endnu et træk ved Kierkegaards karakter, som i høj grad kan
nuancere indtrykket af den sære enspænder. ”Et smuk og dyrebart Minde,
som vi Børn med Taknemmelighed bevare, satte han sig i vor Kreds efter min
Faders Død, da han i Gjerningen viste
min Moder megen styrkende Deltagelse. I lang Tid kom han nu meget hyppigt til os; efter at have ført Samtalen
med os alle, gik han gjerne ene med
Moder ind i en Stue, hvor de kunde
sidde i Ro, og hvor han ret kunde tale
Trøst til hende. Vi kunde godt mærke,
hvor velsignet han i saadanne stille Timer maatte have talt med hende, hvor
godt hun havde deraf, og hvor hjerteligt
hun kunde længes efter ham, naar han
blev længere borte end sædvanligt. Han
var i Ordets bedste Forstand Enkens
Ven og Trøster.
Men tilsidst brød han ganske af, og hertil angav han som Grund: ’De er nu,
kjære Frue! Atter kommet i Ro og Ligevægt, De har faaet nye Kræfter, og nu
kan De undvære mig; De skal nu vænnes til at staae paa Deres egne Ben.
Desuden – Enhver, jeg kommer i Berøring med, kommer paa Presenterbakken, og det har Deres Døtre, som nu
voxe til, slet ikke godt af’”.
Netop i 1846, det år hvor Christiane
Spang blev enke, var Kierkegaard udsat
for en hetz. Sådan betragtede han i
hvert fald selv den morskab, som vittighedsbladet Corsaren drev med ham.
Bl.a. følte han, at folk han mødte på gaden, grinede ad ham, og denne morskab ville Kierkegaard hverken at fru
Spang eller hendes døtre skulle drages
med i.
SJÆLESØRGERENS OPGAVE
Bortset fra det så er det sjælesørgerens
opgave at sige: ”Nu er det nok. Vi er
nået dertil, hvor du må prøve klare dig
selv”, så hvad det angår, var det helt i
orden, hvad Kierkegaard gjorde.
Hvad han talte med Christiane Spang
om, ved vi naturligvis ikke, men vi kan
nok gå ud fra, at han forsøgte sig med
den opbyggelse, som han demonstrerer
i sine taler.
I de opbyggelige taler understreger han
altid, at det er læserens eget ansvar at
give sig i kast med dem. Dermed får
han også sagt, at hvis sjælesorgen skal
lykkes, så har den, der har behov for
hjælp, part i opgaven.
Sjælesorg er også selvhjælp, og dertil er
Kierkegaards opbyggelige taler stadig at
anbefale.
Da han udgav sine Christelige Taler
(1848), sendte han Christiane Spang et
eksemplar med dedikation: ”Til Fru
Spang venskabeligst fra Forf.”
Kierkegaard glemte hende ikke.
Sognepræst Søren Jensen,
Ellevang kirke, Århus
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SILD

Så
kom
folk
alligevel
Kaffebaren var velbesøgt. (Fotos: Niels Wolfsdorf)

[KONTAKT] Efter at SSF Sild alle årene kunne gennemføre sin traditionelle familie-forårsfrokost på morsdagen
med stor opbakning og succes, havde bestyrelsen denne gang problemer.
Selvom der var sendt invitationer ud
gennem distriktsbladet Dansk Nyt, en
artikel i SSF-medlemsbladet KONTAKT og via børnene i skole og børnehave, var der, så sent som to dage
før arrangementet, kun tilmeldt to
voksne og to børn.
Bestyrelsen var klar til at aflyse arrangementet men blev så enige om at
prøve med et e-mail-rundspørge for
at få informationer om, hvorfor der
ingen interesse var.
Resultatet blev, at det myldrede ind
med tilmeldinger, så der blev 45 deltagere, 28 voksne og 17 børn. De

Sven Ulf Jansen havde sine dukker
med men involverede også nogle af
deltagerne; her én af dem sammen
med bugtaleren. (Foto: privat)
nød et par timer sammen - med
medbragt mad og dejlig underholdning ved bugtaler Sven Ulf Jansen.
Det blev et af de bedste arangementer i de seneste år. Børnene blev parkeret i sportshallen, hvor der var bygget børnevenlige redskaber op, så
særligt mødrene kunne nyde en afslappet frokost.
Sildringerne siger tusind tak til Sven
Ulf for et formidabelt show, der både
fik børn og voksne til at dø af grin.
Formålet med arrangementet var
blandt andet at lære børn og forældre fra den danske skole bedre at
kende og informere dem om SSF på
Sild.
Tre nye medlemmer den dag er et
resultat, distriktet er glad for.
Peter Petersen,
SSF Sild

NEU IN FLENSBURG
Også inde i forsamlingshuset var der håndarbejder af alle slags til salg.

Forårsmarked en stor succes
[KONTAKT] Forårsmarkedet den sidste weekend i april i og omkring
Oksbøl Forsamlingshus arrangeret af
det lokale SSF-distrikt var også i år en
stor sucess.
26 udstillere fra nord og syd for
grænsen præsenterede deres varer
og fik solgt en del. Man kunne vælge
blandt et bredt spektrum af brugsting
og kunsthåndværk, spændende over
eksempelvis håndvævede bordduge
til tøj for hunde.
Tre måneders arbejde forud for
weekend-arrangementet kunne nu
gøre sig fortjent – der kom omtrent
900 besøgende.
I alt blev der solgt 45 lagkager, 300
pølser, kaffe m.m. Og det gav 500
euro til skolemateriale for børn fra
”Flensburger Tafel”.
Primus motor, forsamlingshusbestyrer
Niels Wolfsdorf retter en stor tak til
alle medvirkende.
Allerede nu er det næste marked
planlagt i 2014, hvor alle udstiller har
sagt ja til at være med igen – men
Wolfsdorf efterlyser gerne flere udstillere, da markedet jo gerne skulle
vokse efterhånden.

Slammen & Jammen
[KONTAKT] Die Flensburger „FSJlerKultur“ verbinden Musik und Poetry
Slam mit ihrer Veranstaltung "Slammen & Jammen" am heutigen 16.
bzw. morgigen 17. Mai.
Heute findet im Kunst & Kultur Initiativen Laboratorium (KKI) in der Duburger Straße 14 in Flensburg um 20
Uhr ein Poetry Slam statt.
Am morgigen 17. Mai ab 21 Uhr
elektrisiert das kopenhagener Trio
"You. You. You." das Volksbad in
Flensburg. Das Konzert ist auch Aftershowparty des 72,5 Hours
Schlachthof Happening. Danach Party mit dem DJ-Team Bauwagen Re-

cords.
Mit den Einnahmen beider FSJ-Veranstaltungen unterstützt man „Viva
con Agua“, eine Initiative für sauberes Trinkwasser weltweit.
Vorverkauf im Skateshop Caramba,
Carl-von-Ossietzky-Buchhandlung,
SSF-billetten.de und im Musikladen
Nordermarkt.
Tickets Poetry Slam: VVK 6 Euro / AK
7 Euro; Tickets Konzert: VVK 7 Euro /
AK 8 Euro. Kombi-Tickets für 10 Euro
nur im Vorverkauf.
"www.facebook.com/slammenundjammen

SLESVIG CENTRUM/ NORD

Nostalgisk håndarbejde
[KONTAKT] SSF Slesvig CentrumNord inviterer til nostalgisk håndarbejdsdag: „Syning som bedstemor“
lørdag den 18. maj kl. 10-16 på SlesWolfsdorf junior præsenterer de skolematerialer, der nu kommer trængende
børn tilgode.

Skønne blomster lokkede.

vighus.
Pris: 12 euro + materiale.
Tilmelding senest i dag, torsdag hos
Tasha Cooper, tlf. 04621 989766.

SSW FLENSBORG BY

Opfordrer til brevvalg
[KONTAKT] I stedet for at stå i kø på
valgstederne eller måske fordi man
ikke er så godt gående, anbefaler
SSW-bystyrelsen og SSW-fraktionen i
Flensborg alle vælgerne at benytte sig
af brevvalg ved kommunalvalget den
26. maj.
Brevvalg er mulig alle dage op til selve valgdagen. Man skal blot udfylde
den tilsendte ”Wahlbenachrichtigungschein”, aflevere den på eller
sende den (frankeret) til rådhuset i

Flensborg, hvorpå man modtager
brevvalgspapirer og stemmeseddel.
Disse skal blot udfyldes korrekt og
sendes (gratis) til rådhusets valgkontor.
Man kan også deltage i brevvalget
ved direkte henvendelse til rådhuset.
Skulle der være spørgsmål omkring
brevvalget, tilbyder bysekretariatet
sin hjælp. Ring blot på telefon 046114408127.
vp

SKT. JØRGEN-MØRVIG

Vandretur i Osbækdalen

[KONTAKT] SSF distrikt Sct. JørgenMørvig og Sct. Jørgen-Mørvig Menighed i Flensborg inviterer til en vandretur i Osbækdalen fredag den 24.
maj kl. 17. Turen guides på tysk af
Hans Friedrich Kroll og varer to timer. Solide sko anbefales.
Og måske er man blevet sulten efter
en sådan vandretur. Derfor tilbyder
arrangøren fællesspisning for egen
regning i Delfter Stuben.
Er der interesse for spisning, bør man

kontakte pastor Finn Egeris Petersen
senest tirsdag, 20. maj, tlf. 25299,
og bestille enten Burgunderbraten til
13 euro, eller Spargel/ Schinken til
15,50 eller Lachsfilet til 15,30 euro.
Er man kun interesseret i vandreturen, er tilmelding ikke nødvendig.
Mødested er hjørnet af Kiefernweg/
Wasserlooserweg/ Osterallee (AFAGlinie 10 og 11 kører dertil.
mw

