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Kære alle
Først og fremmest vil jeg gerne sige tak for invitationen.
Jeg har set frem til at møde jer her på årsmødet – og jeg tør godt sige, at jeg i år har glædet mig
endnu mere, end jeg plejer.
Og det siger ikke så lidt.
Alt for længe har vi været afskåret fra at kunne mødes henover grænsen, og været afskåret fra en
del af vores hverdag, som vi vel nærmest altid har taget for givet.
Sidste år måtte I aflyse årsmødet – og det endda i 100-året for genforeningen, hvor en række af de
store festligheder, som vi var mange der havde glædet os til, måtte aflyses.
Og det hører jo mildest talt til sjældenhederne, at årsmødet bliver aflyst.
Jeg har læst mig til, at det var faktisk første gang siden 1946, at årsmødet blev ramt af en
aflysning.
Det siger ikke så lidt om, hvor stærk en tradition årsmødet har udviklet sig til.
Men heldigvis ser det ud til, at vi nu er på vej tilbage mod normale tider igen. Et stort skridt i den
rigtige retning er jo, at vi er samlet her i dag.
Normalt er årsmøderne i Sydslesvigsk Forening jo tre dage med festligheder, grillfester,
debatmøder og meget andet, hvor 20.000 mennesker mødes.
Der er vi desværre ikke helt endnu – men lad os i dag glæde os over, at vi overhovedet kan samles
igen, og så kommer vi forhåbentlig snart tilbage til normale tider.
De danske årsmøder her i Sydslesvig er jo noget helt specielt.
At tænke sig, at det første årsmøde blev afholdt i 1921 efter folkeafstemningen om
grænsedragningen året før.
Der er løbet meget vand under broen siden dengang. Men nogle ting har faktisk ikke ændret sig.
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For dengang som nu arbejder Sydslesvigsk Forening for at give sine medlemmer muligheder for at
dyrke og udforske dansk sprog, kunst og kultur.
Man driver museum, ældreboliger, mødelokaler og forsamlingshuse for bare at nævne nogle af
indsatserne.
Men det som gør Sydslesvigsk Forening og dens 16.000 medlemmer til noget ganske særligt er, at
I samtidig med at I dyrker og bevarer danskheden, også lever en dagligdag som fuldt integrerede
og aktive mellemmer af jeres lokalsamfund.
Der er mange steder rundt omkring i verden, hvor man ser med beundring på den måde vi lever
med hinanden her i grænselandet, og som drømmer om selv at kunne skabe noget lignende.
Det har I al mulig grund til at være stolte af.
Endnu engang tak for invitationen – og fortsat godt årsmøde.
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