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Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt 
Det talte ord gælder 
 
 
 
Regionsrådsformand og formand for Danske Regioner 
Stephanie Lose 
Ved mødet i Idrætshallen, Flensborg 
Lørdag den 29. maj 2021 kl. 19.30 
 
 
 
 
 

På Region Syddanmarks vegne vil jeg gerne overbringe en hilsen fra det samlede Regionsråd, og 
ønske jer et stort tillykke med 100 års jubilæet for årsmøderne. 
 
Jeg er rigtig glad for, at I besluttede at holde en fest – selvom den, som så meget andet i dette og 
sidste år, har stået på vippen af en aflysning. Og helt til det sidste var I opsøgende på muligheden 
og vigtigheden af at mødes. 
 
En aflysning ville også være den værst tænkelige version af Årsmødet 2021. For det har historiske 
dimensioner, når årsmøderne ikke gennemføres – kun et udbrud af mund- og klovsyge og krigen 
har forhindret jer i at mødes. 
 
I forbindelse med pandemien har såvel det danske, og i øvrigt også det tyske mindretal nord for 
grænsen, gjort sig bemærket ved at søge løsninger for en mere smidig åbning af grænsen. 
 
Ingen har været i tvivl om, hvor vigtigt det var for jer sydslesvigere at kunne passere grænsen og 
være en del af det, som I også er en del af – nemlig Danmark. 
 
Jeg glæder mig derfor også over, at det nu endeligt ser ud til at grænserne igen åbnes mere, og at 
vi vender tilbage til mere normale forhold. 
 
Fællesskabet i det danske mindretal i Sydslesvig er beviseligt meget stærkt, trods Corona og trods 
et utal af aflysninger. Og måske bliver vi alle sammen endnu mere bevidste om værdien af 
fællesskabet, når vi ikke frit kan mødes og være sammen? 
 
Når jeg ser tegningen på jeres årsmødemagasin, så er jeg slet ikke i tvivl: I er båret af et 
fællesskab, der svæver på kærligheden til det danske. Det danske sprog, den danske sang, men 
også modet til meninger. En mening om, hvordan I fastholder fællesskabet igennem et utal af 
kulturelle arrangementer, møder og fester. 
 
Kulturarbejdet ude i distrikterne og det personlige møde har afgørende betydning for formidlingen af 
dansk sprog og kultur i Sydslesvig. 
 
Jeg ved, at rigtig mange, der går på de danske skoler i Sydslesvig fortsætter deres uddannelsesvej 
i Danmark. Nogle tager en erhvervsuddannelse, læser videre, finder job, nogle flytter permanent til 
Danmark, mens andre finder tilbage til Sydslesvig. 
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I er på den måde med til at skabe en sund og aktiv bevægelse over grænsen. 
 
Derfor støtter Region Syddanmark også fuldt ud Kulturministeriets indsats for at få grænseregionen 
optaget på FN's liste over immateriel kulturarv. 
 
Det er ”et unikt eksempel på, hvordan to landes befolkninger har kunnet leve i fredelig 
sameksistens på trods af skiftende grænsedragninger”. 
 
At det overhovedet har været muligt at nå så langt som til at opnå Kulturministeriets indstilling, 
skyldes i høj grad den dedikerede indsats, I som engagerede mennesker og forening har lagt 
igennem flere år. 
 
Det danske mindretal i Sydslesvig, og måden I i 100 år har håndteret grænsen på, har dannet 
internationalt forbillede. 
 
For eksempel kan det lykkes, at fire mindretalsrepræsentanter mødes med flertalsbefolkningerne 
for at drøfte fælles forhold, og det foregår med gensidig respekt og et ønske om udvikling. 
 
DialogForumNorden viser med al tænkelig tydelighed denne indstilling og vilje til dialog. 
 
Der er altså en iboende naturlighed i at ville lytte, fortælle og diskutere, hvordan et godt samarbejde 
kan fastholdes, når man bor i et grænseland på nordlige breddegrader. 
 
Det kræver ikke en god hukommelse at nævne alle de steder rundt om i verden, hvor 
grænsebevidstheden ikke skaber den fælles forståelse, som er kendetegnende for den dansk-tyske 
grænseregion. 
 
Den historiske arv, der hviler på begge sider af grænsen er stor – og proportionalt med arvens 
størrelse var også planerne for fejringen af genforeningen. Planerne blev desværre ikke til 
virkelighed. Men selvom fejringen udeblev, fastholdt man stoltheden. 
 
Og med stolthed følger også synlighed og fejring, og en 101 års fejring af selve genforeningen kan 
også noget. Det er 100 år siden, at de første årsmøder blev gennemført, så I har god grund til at 
blive i festtøjet. 
 
Den 13. juni besøger Dronning Margrethe Sønderjylland, og vi får lejlighed til opleve noget af den 
højtidelighed og festlighed, der var tiltænkt egnen i 2020. 
 
Som dansk mindretal er I en vigtig del af vores dansk/tyske grænseregion, og I spiller en væsentlig 
rolle for den fredelige sameksistens, vi har i grænseområdet. 
 
I er med til at bygge bro mellem Danmark og Tyskland, og som I selv siger: I gør Danmark større! 
 
Med den karakteristik, og inden festen fortsætter, vil jeg slutte af med en stor tak for jeres stærke 
indsats for den helt unikke kulturarv og fællesskab, I er så gode til at opretholde. 
 
God fest. 


