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Tak for indbydelsen til at komme til jeres årsmøde igen i år. Det er godt at kunne mødes igen på
denne måde.
Der er sket meget siden sidste årsmøde.
I har haft to forrygende valg – først af Stefan Seidler til Forbundsdagen og for nylig valg af fire
medlemmer til Landdagen og tilmed er Jette Waldinger-Thiering blevet valgt til vicepræsident for
Landdagen. Hjertelig tillykke med valgene. Valgene beviser, at I dels gør et kæmpe arbejde og dels
det rigtige arbejde.
Nu har I endnu mere magt bag jer, når I skal argumentere for at få afskaffet både det såkaldte
vildsvinehegn og den unødvendige og aldeles forsinkende grænsekontrol. Jeg har kunnet læse, at
Stefan Seidler ved sit møde med Venstres formand kunne overbevise ham om, at den nuværende
kontrol kan være anderledes. Der er desværre nok meget lang vej endnu, før den kontrol er helt
væk, selv om EU-kommissionen omsider er vågnet op og arbejder med det emne. Med hensyn til
hegnet har det nok desværre også lange udsigter, før det også er væk.
Udover disse to opgaver venter der mange andre for jeres parlamentarikere, men de vil
overkomme dem alle på bedste måde og med masser af energi. Der kan være meget
grænseoverskridende samarbejde også i mindre målestok, som for eksempel mellem Aabenraa
kommune og Harreslev kommune, som er to af de kommuner, der støder op til hinanden. De to
kommuner bør have meget samarbejde og det samme mellem nabokommunerne længere vestpå
nord og syd for grænsen. Vi kan også ønske, at delstatsregeringen i Kiel og den danske regering
snakker mere sammen end det er mit indtryk, de har gjort.
Heldigvis er det igen muligt at komme til Sydslesvig uden restriktioner og det betyder jo også, at
fællesskabet igen kan komme til udtryk i fuldt omfang. Når fællesskabet er i gang, kan
foreningslivet også komme i omdrejninger igen og det er jo tydeligt at læse, når jeg får
fælleskalenderen for Gottorp Amt, at I har mange aktiviteter. At det så er nogle af de samme, der
foregår mange steder, er nok fordi, det er de aktiviteter, der tiltrækker folk. Alligevel tillader jeg mig
en stilfærdig bemærkning. De fleste arrangementer er de samme. Mon ikke der kan findes på
andet også, som måske kan tiltrække folk længere væk fra? Jeg tror det. Fællesarrangementer
med den anden venskabsforbindelse, Satrup, er jo også en mulighed.
Det er vigtigt at deltage i det, der foregår - også andre steder end lige i det lokale forsamlingshus
eller skole. Både museer, biografer, teatre, kulturhuse og mange andre steder har brug for, vi er
aktive.
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To lokale arrangementer har påkaldt sig opmærksomhed her i Sønder Brarup og i Flensborg Avis,
som også når til Mors. Det ene er den store indsats, eleverne har gjort for at samle penge ind til
Ukraine. Et flot resultat. Tillykke med det.
Det andet er Ungdomsforeningen, der sørger for, at en del elever bliver på skolen og har det sjovt
med skateboards. Det er nøjagtig noget sådant, der skal til for at få unge til at engagere sig. I
begge tilfælde er arbejdet sket nedefra, og det er der, grunden bliver lagt for fremtidens
foreningsliv. Tillykke til Ungdomsforeningen for dette initiativ.
Et emne, vi følger med interesse, også i Danmark, er strukturdebatten, der nu har foregået på
regionale møder. Nu afventer vi det videre forløb og hvad I kommer frem til. Grænseforeningen
ønsker ikke at komme med gode idéer eller prøve at føre jer i en bestemt retning. ”Vi møder
mindretallet der, hvor det er,” som Grænseforeningens formand, Peter Skov-Jakobsen, sagde på
Sendemandsmødet den 7. maj.
Det mener jeg også vi gør og altid har gjort, selv om der så opstår lidt uenighed om enkelte emner,
men det kan der jo gøre, når vi er så tæt på hinanden som vi er. Debat skal der være om tingene.
Ellers bliver det for kedeligt.
Direktør Hanne Sundin og alle medarbejdere på sekretariatet og den politiske ledelse af
Grænseforeningen kommer gerne til Sydslesvig og deltager i debatter og møder og hvor I ønsker
at høre om vores aktuelle arbejde og måske også om foreningens historie. Aktuelt skal vi i gang
med et strategiarbejde, der skal være afsluttet til januar.
Alle medarbejdere har foretaget det indledende arbejde. Bestyrelsen skal mødes i slutningen af
august og debattere de forslag, der er kommer og kommer sikkert også med flere, for det er en
aktiv bestyrelse der er i Grænseforeningen.
Samarbejdet mellem Sønder Brarup og Morsø Grænseforening og senere Grænseforeningen for
Thy og Mors har altid fungeret upåklageligt, synes jeg. Jeg har været med i arbejdet for alvor siden
1993, da jeg blev formand for Morsø Grænseforening, og i den tid har jeg lært mange herlige
mennesker at kende her og det skal I alle have tak for. Vi har haft mange møder sammen og vi
fortsætter med det i lidt mindre målestok. Årsmøderne og vores midtvejsmøde er to vægtige dage,
hvor vi mødes og får set og hørt meget og snakket sammen. Nordfra glæder vi os til at se mange
af jer til midtvejsmødet i 2023.
Mottoet: ”Sydslesvig – mit valg” er med til at huske mig på, at det har været mit valg siden 1989, da
jeg blev medlem af Grænseforeningen og kort tid efter var med på min første tur herned til jer.
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.
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