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Gudstjeneste i Tinglev med biskop Magaard og Christiansen 

Menigheden Nordschleswigsche Gemeinde fejrer sit 100-års jubilæum med en 
masse arrangementer 
 

Schleswig/Tinglev (aw/ma). Menigheden Nordschleswigsche Gemeinde 
(Evangelisch-Lutherische Gemeinde der Schleswig-Holsteinischen Landeskirche in 
Nordschleswig)  fejrer, at den blev dannet for 100 år siden, og det gør den med en 
række arrangementer. Jubilæet indledes med en koncert den 25. marts kl. 19.  
Musikgruppen DEKTonium, som har fundet sammen til denne begivenhed, og Jan 
Simowitsch, populærmusiker i Nordkirche, spiller morderne kirkemusik i Haus 
Nordschleswig i Aabenraa.  

Gothart Magaard, biskop i Sprengel i Schleswig og Holstein i Nordkirche, og 
Marianne Christiansen, biskop i Haderslev Stift afholder i anledning af jubilæet en 
fælles festgudstjeneste den 26. marts i Tinglev Kirke. Ambassadør prof. dr. Pascal 
Hector og Andrea Berdesinski, ambassadens udsendte og repræsentant for det tyske 
mindretal og kontakterne i grænseregionen, har meldt deres ankomst.  

Bischof Magaard: ”For hundrede år siden var der kun nogle få isolerede stemmer, 
der anerkendte mindretallenes bidrag i grænselandet som en berigelse. I dag ved vi, 
at vi har brug for følsomhed og interesse for forskellige perspektiver og glæde ved 
mangfoldighed og tosprogethed for at få et godt naboskab. Jeg er glad for, at vi kan 
afholde denne festgudstjeneste med min danske kollega Marianne Christiansen og 
de mange gæster fra grænselandet og også ud over grænsen.” 

Biskop Christiansen: ”Menigheden Nordschleswigsche Gemeinde ser sig selv som 
brobrygger - på den måde kan vi fejre jubilæet i venskabelig samhørighed. Det kan vi 
takke Gud og alle de mennesker for, der i løbet af de sidste 100 år har gået de 
modige skridt på forsoningens vej.”  

Programmet for fejringen af jubilæumsåret vil blive gennemført i de enkelte sogne 
med forskellige arrangementer fordelt ud over hele året, herunder koncerter, 
andagter, festlige aftener eller forskellige former for møder. I forbindelse med jubilæet 
udgives et omfattende jubilæumsskrift med artikler om Nordschleswigsche 
Gemeindes historie og nutid.  
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Invitation til medierne: Repræsentanter fra medierne er hjerteligt velkomne til 
at deltage i festgudstjenesten. Tilmelding er påkrævet: mail@kirche.dk. 

Nordschleswigsche Gemeinde 
Den evangelisk-lutherske menighed i den slesvig-holstenske Landeskirche i 
Nordsleswig blev dannet den 25. marts 1923. Den har til formål at organisere og 
fremme tyske gudstjenester og kirkeliv. I grænseregionen, som er præget af 
mindretallene, er der således ikke kun den evangelisk-lutherske Nordkirche syd for 
grænsen og den danske folkekirke nord for grænsen, men også de respektive 
mindretalskirker med deres lokale åndelige repræsentanter.  

I Nordschleswigsche Gemeinde er der i dag seks præster, der arbejder i fem 
forskellige sogne. Senior Matthias Alpen er leder af konventet, som de fire tyske 
bypræster også hører til. Disse præster er der for de ca. 15.000 mennesker fra det 
tyske mindretal, hvis kirkesprog er tysk. Der bliver holdt gudstjenester på tysk og 
dansk i ca. 40 kirker i regionen.  

Den frivillige ledelse af menigheden i Nordschleswig - med Mary Tarp som forkvinde 
- ligger i menighedsrådene. De bliver valgt af de fem sogne Buhrkall (Burkal), 
Gravenstein (Gråsten), Hoyer/Lügumkloster (Højer/Løgumkloster), Süderwilstrup 
(Sdr.Vilstrup) og Tingleff (Tinglev). I de fire byer Apenrade (Aabenraa), Hadersleben 
(Haderslev), Sonderburg (Sønderborg) og Tondern (Tønder) er de tysktalende 
præster ansat af den danske folkekirke på samme måde, som de danske præster er 
det.  

Den historiske baggrund 
Sydslesvig ligger i den nordlige del af Schleswig-Holstein, Nordsleswig i 
Sønderjylland – denne tilsyneladende forvirrende geografiske placering skyldes den 
dansk-tyske statsgrænse, som siden 1920 har gået lige igennem den historiske 
landsdel Schleswig. Grænsedragningen dengang var et resultat af en 
folkeafstemning. Det gav klare territoriale tilhørsforhold og satte en stopper for 
århundreders stridigheder, men mange tysksindede nordslesvigere og dansksindede 
sydslesvigere havde ønsket sig en anden grænse.  

Det forløb ikke uden konflikter for mindretallene at leve sammen. Med styrkelsen af 
Hitlers Tyskland kulminerede disse konflikter i en stærk drejning af det tyske 
mindretal mod nationalsocialismen, især i Nordsleswig. De tyske præster i de fire 
bysogne var derimod loyale over for den danske stat og modsatte sig åbent 
nationalsocialismen.  

Det tog mange år at bearbejde fortiden i grænselandet. København-Bonn-
erklæringerne fra 1955 markerede en ny begyndelse for forbindelserne imellem dem. 
Erklæringerne sikrer bestemte rettigheder og kulturel autonomi for mindretallene i 
grænseregionen. Dette omfatter også anerkendelsen af tros- og samvittighedsfrihed. 
I dag oplever menneskerne i grænselandet følgende som en fordel og en chance: De 
kan også arbejde eller købe ind på den anden side af grænsen eller leve som en del 
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af et mindretal på dansk eller tysk side. Mindretallene er aktivt og åbent involveret i 
flertalssamfundet.  

Generelt anses det dansk-tyske grænseland for at være en modelregion for vellykket 
sameksistens på tværs af grænser. Også kirkerne på begge sider af grænsen yder et 
væsentligt bidrag til dette. Ved hjælp af sin tætte tilknytning til Nordkirche kan 
Nordschleswigsche Gemeinde opfylde sin brobyggerfunktion. 

”For os som Nordschleswigsche Gemeinde”, forklarer senior Matthias Alpen, er det 
det almindelige arbejde med mennesker her i menighederne, der er i centrum. Det er 
vores vigtigste opgave. Og alligevel har kirken i grænselandet stadig noget med 
fredsarbejde at gøre i dag, for krigene og fjendtlighederne mellem Tyskland og 
Danmark er ikke glemt."  
 

Opklarende spørgsmål: 
Matthias Alpen, senior i Nordschleswigsche Gemeinde, Løgumkloster 
Tlf.: 74743333, mobil: 30305333 
Mail: luegumkloster@kirche.dk 
 
Dr. Antje Wendt, pressemedarbejder for biskoppen i Sprengel Schleswig og Holstein,  
Tlf.: 0049 4621 30700-11, mobil: 0049 151 11787530,  
Mail: antje.wendt@kommunikation.nordkirche.de  
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