Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt
Det talte ord gælder
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Tak for indbydelsen til at komme til Satrup. Satrup/Havetoft er jo den ene af vores
venskabsforbindelser og vi sætter pris på, den stadig eksisterer.
Gennem fælleskalenderen for Gottorp amt, som jeg får på mail, kan jeg følge med i, hvad der sker
her i området.
Venskabsforbindelsen har eksisteret i mere end 70 år og det fortsætter den forhåbentlig med at
gøre, selv om det ikke bliver til så mange besøg hos hinanden som tidligere. Vi ved, vi er her. Og
det er vigtigt. Vi har i de senere år gennemført midtvejsmøder, hvor vi mødes et spændende sted,
og ser og hører om det sted, vi er og får snakket med hinanden, som er det vigtigste. Den tradition
fortsætter i 2023.
Venskabsforbindelsen er en del af det fællesskab, som en forening er bevis på. Derfor er det
nødvendigt, at der er et fællesskab også med den anden forbindelse, Grænseforeningen for Thy
og Mors har, nemlig Sønder Brarup. Der er ikke mere end 15 km mellem jer og pastoratet er
fælles, så der bør være gode muligheder for at få et endnu større fællesskab foreningsmæssigt og
måske med større arrangementer, der kan trække folk til udefra. Det er vigtigt, der også foregår
noget i landdistrikterne. I har jo en fond, der måske kan være med til at betale en del af udgifterne.
Fonden omtaler i sin formålsparagraf Satrup og omegn, og så er det jo hvor langt den omegn
strækker sig.
Det er ikke én forening, jeg gør mig til fortaler for. I har hver jeres foreninger og bestyrelser og så
længe, I kan finde folk til posterne er det det bedste. Det kunne vi ikke i Thy og på Mors for godt ti
år siden, og det førte til en sammenlægning, der fungerer.
På Grænseforeningens sekretariat er der, som det er nogen bekendt, sket en udskiftning i
chefstolen, idet Knud-Erik Therkelsen fratrådte efter 18 år på posten og pladsen blev overtaget af
direktør Hanne Sundin, der er i gang med at lære vores medlemmer bedre at kende og hun har
været på tur i Sydslesvig og jeg er overbevist om, at hun gerne kommer igen.
Sekretariatet med direktør Hanne Sundin i spidsen har for nylig været samlet til et strategiseminar
for at udarbejde forslag til en ny strategi, som bestyrelsen skal drøfte i slutningen af august på
Christianslyst og vedtage sidst på året.
Grænseforeningen har som bekendt kun ét formål: at støtte det danske mindretal og udbrede
kendskabet til grænselandet særlig syd for grænsen og bevare og styrke dansk sprog og kultur.
Det forsøger vi at gøre ved at møde jer, hvor I er, som Peter Skov-Jakobsen udtrykte det ved

Grænseforeningens Sendemandsmøde den 7. maj. Det har vi også altid bestræbt os på at gøre.
En gang imellem kan der komme små uoverensstemmelser op til overfladen, men dem må vi løse
eller blive enige om at være uenige på dette ene punkt og så komme videre. Og det gør vi også.
I Grænseforeningen er vi aktive medspillere i det, der foregår her i Sydslesvig uanset, hvad det
handler om. Vi kommer gerne og deltager i møder og vi fortæller også gerne om, hvad vi aktuelt
arbejder med i foreningen, og det er ikke så lidt.
Målet for jer og os er det samme. Oplysning om det danske mindretal i både Sydslesvig, Danmark
og i Berlin. Tillykke til jer alle sammen med valget af Stefan Seidler og også tillykke med det flotte
resultat ved Landdagsvalget. Selv avisen Nordjyske bragte en artikel om resultatet af
Landdagsvalget. At Danmarks Radio ikke bragte noget som helst om aftenen, men ventede et par
dage, før resultatet kom på TekstTV er beskæmmende.
Mottoet: ”Sydslesvig – mit valg” er med til at huske mig på, at det er mit valg siden 1989, da jeg
blev medlem af Grænseforeningen og kort tid efter, jeg blev formand for Morsø Grænseforening i
1993, var med på min første tur. Siden er jeg så ofte som muligt kommet til Sydslesvig – mange
gange i officielt ærinde, og hele tiden har mødet været det væsentlige og derfor har Sydslesvig i så
mange år også været mit valg, som det bliver ved med at være i mange år endnu.
Fra Grænseforeningens medlemmer, bestyrelse, formandskab og sekretariat samt fra mig
personligt ønskes I et godt årsmøde og alt godt i det hele taget samt tak for venskabet gennem
årene.

