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Kære medlemmer
Foråret 2007 har været en rigtig travl tid. Efter rejsegildet ved vort projekt Det dan-
ske Hus i Sporskifte har vi holdt et bestyrelsesmøde i april måned. På dette møde
blev alle de opsamlede ansøgninger behandlet. Vi havde i vinterens løb modtaget i
alt 20 ansøgninger, og en række institutioner blev den 9. juni på et møde på Dansk
Sundhedstjeneste begavet med et beløb. Mange måtte vi imidlertid skuffe, da vi ik-
ke havde midler til at støtte alle de mange prisværdige initiativer, der sættes i  gang i
løbet af året 2007.
Hvilke institutioner, der modtog støtte, kan der læses mere om inde i bladet.
Og så er årsmøderne overstået. Undertegnede deltog i årsmøderne i Askfelt, Risby
og Egernførde og vort bestyrelsesmedlem Leif Liltorp deltog i møderne i Jernved
og Holtenaa.
Ved årsmødet lørdag i Holtenaa havde Leif Liltorp den fornøjelse at kunne fortælle,
at Ligaens bestyrelse på mødet i april havde besluttet, at den store indsats, som var
ydet i Holtenaa med indsamling af penge til en meget nødvendig tilbygning til de
nye toiletter, var blevet honoreret positivt med et ekstra beløb på 80.000 kr. – netop
det beløb, der manglede for at byggeriet kunne komme i gang. I forvejen havde vi
doneret et beløb på 40.000 kr. til hjælp, så i alt blev der til byggeriet skænket et be-
løb på 120.000 kr., svarende til næsten halvdelen af de nødvendige penge.
Også ved årsmøderne i Askfelt og i Risby blev der givet tilsagn om pengebeløb. 
I Askfelt blev der således ydet et kontant beløb på 10.000 kr. til hjælp ved indkøbet
af nødvendige møbler til brug i Askfelthus, så nu har deltagerne i de forskellige ak-
tiviteter i det meget aktive distrikt nogle nye og gode stole at sidde i.   
I de forløbne år har vi via vore indsamlinger og ved modtagelse af arvetilskud sam-
let en del penge ind til brug ved en meget nødvendig renovering af Risby danske
Skole. 
Dansk Skoleforening har tidligere sagt god for renoveringen, men tvunget af oms-
tændighederne – nedskæring af offentlige tilskud fra de tyske myndigheders side –
var skoleforeningen tvunget til at udskyde igangsættelsen. 
Nu er tiden imidlertid kommet til Risby – i løbet af 2007 vil projektplanlægningen
gå i gang og selve renoveringsarbejdet skal igangsættes i løbet af foråret 2008, så
skolen kan stå færdig i en ny og tiltalende udgave til at modtage eleverne efter som-
merferien 2008. Så snart arbejdet går i gang, vil Ligaen overføre 500.000 kr. til
Dansk Skoleforening til brug ved projektet.
De mange penge, som Ligaen her i foråret har bevilget til de to projekter i Risby og
Holtenaa er begrundet med det nære tilhørsforhold, Ligaen har til specielt disse to
steder.
Risby danske Skole blev opført i 1954 og drevet for egne midler af Slesvig-Ligaen i
de første år af skolens levetid, og forsamlingshuset i Holtenaa blev købt og indrettet
til brug for det danske mindretal i dette område. Efter færdiggørelsen i 1956 blev
det efterfølgende overdraget til de danske i området. 
Begge bygninger er gamle og særdeles velholdte, men de trænger også til en
”kærlig hånd” – en nødvendig renovering – noget som Ligaen og dens medlemmer
nu med denne håndsrækning har gjort sit til at iværksætte.           
Som det tidligere er besluttet, står Sydslesvig for tur, når Ligaen i år afvikler sit
Landsmøde. Mødet afvikles lørdag, den 15. sept. 2007 på Mikkelberg – Nordisk
Kunst- og Cricketcenter i Hattsted.
Om mødested og -tid, oplæg og dagsorden til Landsmødet kan læses andet sted i
bladet.

Med venlig hilsen
Flemming Radsted Madsen

Formandens spalte

Af Viggo Jacobsen

De 35 danske menigheder i
Sydslesvig, som udgør Dansk
Kirke i Sydslesvig (DKS), har
været sat under pres i foråret.
DKS samarbejder med Danske
Sømands- og Udlandskirker
(DSUK), som bl.a. er arbejds-
giver for præsterne i Sydsles-
vig og bevillingsmodtager fra
staten vedr. ”selskabets virk-
somhed i Sydslesvig”. DSUK
er de pr. 1. januar 2004 fusio-
nerede gamle organisationer
Dansk Kirke i Udlandet og
Dansk Sømandskirke i frem-
mede Havne.
Det går denne organisation
godt, forstået på den måde, at
der er stor opbakning til og
forståelse for nødvendigheden
af det arbejde, organisationen
yder til fordel for danske, der
er draget ud til fjerne destinati-
oner for en kortere eller længe-
re periode samt for den danske
folkedel i Sydslesvig, hvor det
kirkelige virke som bekendt
indgår som en del af det vidt-
forgrenede danske arbejde.
Dog har organisationen des-
værre haft underskud i million-
klassen de første leveår, hvor-
for bestyrelsen med formand,
tidl. kirkeminister A.O. Ander-
sen i spidsen har appelleret til,
at den store folkelige opbak-
ning bliver omsat til en fo-
røgelse af bevillingen fra Kir-
keministeriets side. Dette er
endnu ikke sket, hvorfor
DSUK ved det just overståede

Dansk K



3

Lands- og Repræsentantskabs-
møde har været nødt til at ved-
tage et krisebudget for 2008.

DKS blev sat under pres i fo-
råret, fordi der blev sendt sig-
naler om, at DSUK jo ville
kunne spare lønudgifter ved at
sammenlægge embeder. Man-
ge tydede signalerne i den ret-
ning, at sammenlægningerne
udelukkende kunne finde sted i
Sydslesvig. At sammenlægge
Hamborg med New York giver
ikke mening.
Bestyrelsen for DSUK modsat-
te sig med al ønskelig tydelig-
hed signalernes indhold. Be-
styrelsen blev bakket op af
DKS’ kirkeråd og af mange
støtter i det kirkelige og politi-
ske landskab både fra 6-
mandsudvalget og Folketingets
Kirkeudvalg. I kirkerådets be-
retning på Kirkedagen var
holdningen formuleret på føl-
gende måde: ”Det er kendt, at
den økonomiske situation for
DSUK er yderst vanskelig for
ikke at sige kritisk. Her er det
godt at mærke bestyrelsens
forståelse for de særlige for-
hold, folkelige sammenhænge
og historie hos os.
Eller sagt lidt polemisk den an-
den vej rundt: Så længe den
danske stat ikke bevilger penge
til dansk skolevirke, dansk kul-
turel virksom-hed, dansk avis-
drift, dansk biblioteksvæsen,
dansk sundhedstjeneste, dan-
ske ungdomsfore-ninger, dansk
landboforening og dansk poli-

tisk arbejde alle de steder, hvor
DSUK har stationer, så burde
det være klart for enhver, at
vore embeder ikke kan sam-
menlignes med de øvrige un-
der DSUK.
Derfor har kirkerådet da også
med glæde - parret med en vis
portion lettelse - taget til efter-
retning, at DSUK’s bestyrelse
har vedtaget følgende princip-
beslutning: ”DSUK vil i for-
længelse af den folkelige og
politiske opbakning i Danmark
løfte den historiske arv på det
kirkelige område i Sydslesvig
og herigennem styrke sam-
hørigheden med det danske
mindretal. DSUK’s bestyrelse
forudsætter derfor, at dette kir-
keli-ge arbejds-felt fastholdes
som en selvstændig størrelse
på finansloven, ligesom besty-
relsen anbefaler, at den bevil-
lingsmæssige udvikling for
dette område sammenholdes
med udviklingen for det øvrige
danske virke i landsdelen og
bevil-lingen hertil under Un-
dervisningsministeriet.” (Hele
beretningen kan hentes på
www.dks.folkekirken.dk)

Der er i mellemtiden blevet
meddelt DSUK, at der fra de
bevilgende myndigheders side
ikke forlanges, at midler til-
tænkt mindretalsarbejde skal
blandes sammen med øvrig
kirkeligt virke under DSUK.
Dette vil blive markeret tyde-
ligt på Finansloven for 2008.
Set herfra følges denne medde-

lelse op af forhåbning om, at
der kan blive rettet op på det
bevillingsmæssige efterslæb på
ca. 1,4 mill. kr., der er opstået
over de sidste ca. 10 år.
Ja, heller ikke inden for kir-
kens verden kommer vi uden
om at skulle tage livtag med
økonomiske forhold og sam-
menhænge. Der er dog først og
fremmest meget at glæde sig
over. F.eks. at vi stadigvæk kan
fejre danske gudstjenester ca.
70 forskellige steder i landsde-
len på årsbasis, at der fejres
mellem 1300 og 1400 gudstje-
nester med mellem 30.000 og
40.000 deltagere samt over 100
børnehave- og skolegudstjene-
ster med ca. 8.000 deltagere
årligt. Lokalt arbejdes der
mange steder tæt sammen med
de lokale foreninger under
SdU og SSF. Og tænk: søndag
den 26. august fejres 10-års ju-
bilæet for overdragelsen af
Helligåndskirken i Flensborg.
Jo, der er meget at glæde sig
over og værne om. Tak for
uundværlig støtte undervejs fra
medlemmer af Slesvig-Ligaen.
Den betyder mere end meget.

AKTUEL KOMMENTAR

Viggo Jacobsen

k Kirke i Sydslesvig
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