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Brok
Folks yndlingsbeskæftigel-
se ”brok” tages på kornet 
(efter noget spiseligt) af 
stress-eksperten Storm 
Stensgaard på Flensborg-
hus lørdagaften om en 
uge.

Forslag
Nogle kandidatforslag til 
valg på SSFs landsmøde 
er fremsat, andre foreslås 
først på selve mødet.

After work
SSF Slesvig har et nyt til-
tag: Tilbyder medlemmer 
m.fl. afterwork-party på 
Slesvighus.

SSF-LANDSMØDET 2019
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Næstformand går efter formandsposten
SSFs 1. næstformand, Gitte Hou-
gaard-Werner, udfordrer formand 
Jon Hardon Hansen på landsmødet 
lørdag den 9. november. Hun vil 
være formand.
SSFs formand Jon Hardon Hansen 
har ingen intention om at slippe 
roret i utide. Han vil gerne fortsætte 
som formand.

Begge er kendte i SSF og i mindre-
tallet. De er med i talrige udvalg og 
bestyrelser, repræsenterer SSF i ind- 
og udland, har indgående kendskab 
til basisarbejde og foreningsledelse.
SSFs delegerede får dermed mindst 
to kandidater at vælge mellem på 
landsmødet 9. november. SSFs am-
ter kommer ikke med anbefalinger 

men lader de delegerede afgøre 
valget mellem de to (eller flere kan-
didater).
For seks år siden skulle SSF have 
ny formand. Dieter Paul Küssner 
genopstillede ikke. Daværende 
SSF-næstformand Jon Hardon Han-
sen fik som Küssners ”kronprins” 
uventet en modkandidat i Gitte 

Hougaard-Werner, dengang bisidder 
i SSFs forretningsudvalg. Hun fik 
respektable 51 stemmer. Men Jon 
Hardon Hansen fik 78 stemmer og 
blev valgt.
Siden blev hun et par gange opfor-
dret til at stille op til posten men 
afviste.
I 2017 ændrede hun holdning og 

bebudede sit kandidatur i 2019. 
Hun vil ikke høre om et kampvalg 
men om en reel og sund valgmulig-
hed for en folkelig og demokratisk 
styret forening.
I to interviews i denne udgave af 
KONTAKT gør kandidaterne rede 
for, hvad SSFs medlemmer og min-
dretallet kan forvente af dem.

Næstformand Gitte Hougaard-Werner ønsker at være formand.  (Fotos: Tim Riediger) Formand Jon Hardon Hansen ønsker at fortsætte som formand.

Lars Erik Bethge ny leder
DANEVIRKE MUSEUM

Ny leder for SSFs Danevirke Museum 
pr. 1. februar 2020 bliver sociologen 
Lars Erik Bethge fra Flensborg. Han 
efterfølger Nis Hardt, som har stået i 
spidsen for museet siden 1999, og nu 
går på pension.
Lars Erik Bethge kommer fra en 
stilling som kommunikationschef 
for Sydslesvigsk Forening, hvor han 
allerede har været ansvarlig for mu-
seets offentlighedsarbejde og digitale 
formidling. Den 49-årige flensborger 
har tidligere været talsmand for den 
slesvig-holstenske delstatsregering og 
kommunikationsansvarlig for Sydsles-
vigsk Vælgerforening.
”Med Lars Erik Bethge får Danevirke 
Museum en topengageret leder, der 
kan sikre, at museet og den arkæolo-
giske park udvikles til et enestående 
center for formidling af Nordens stør-
ste oldtidsminde og grænselandets 

dansk-tyske historie. Optagelsen af 
Danevirke på UNESCOs verdensarvs-
liste indebærer helt nye perspektiver, 
som Lars Erik med sin historiske 
indsigt, sit indgående kendskab til 
mindretallet samt kompetencer inden 
for kommunikation og ledelse er den 
rette mand til at omsætte i tæt sam-
arbejde med vores danske og tyske 
partnere indenfor museumsverdenen 
og arkæologien. Samtidig vil hans 
erfaringer med det dansk-tyske sam-
arbejde omkring Danevirke og UNE-
SCO styrke det danske mindretals 
synlige rolle i såvel det danske som 
grænselandets museumslandskab”, 
siger SSFs generalsekretær Jens A. 
Christiansen.
Danevirke Museum ejes som noksom 
bekendt af Sydslesvigsk Forening. 
Det dokumenterer og formidler både 
Danevirkes historie fra jernalderen til 

nutiden og Sydslesvigs danske befolk-
ningsdels historie, siden den gamle 
danske landsdel blev tysk efter krigen 
i 1864. Danevirke er et ca. 30 km 
langt system af volde, grave og mure, 
der lukkede af for den jyske halvø på 
dens smalleste sted og siden 2018 har 
været UNESCO-verdensarv sammen 
med vikingebyen Hedeby.

Lars Erik Bethge, Nis Hardts efterføl-
ger som leder af Danevirke Museum 

pr. 1. februar 2020. (Foto: FlA)
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GUDSTJENESTER
Alle helgens dag, søndag, 3. november, Matt. 5, 1-12 
 
Aventoft Menighedshus  10  Parbo
Bredsted 14  Parbo
Egernførde  15  Vogel
FL Ansgar Kirke  10  M. Jørgensen
FL Helligåndskirken  10  Jacobsen
FL Adelby  14  Dal
FL Sct. Jørgen  10  Egeris
FL Sporskifte  10  Hougesen
Hanved  10  Böll
Harreslev  11.30  Böll
Holtenå  10.30  Vogel
Kappel  10  Mogensen
Lyksborg  10  Fønsbo
Læk  16  Schmidt
Rendsborg  19  Brask
Satrup  11.30  Mortensen
SL Ansgar  10  Nicolaisen
Tønning  11  T. Jørgensen
Valsbølhus  16  Strelow
Vesterland  10.30  Hansen

31.
Fridag i Tyskland
SSF: Den Jyske Opera opfører ”Eugen Onegin” i 
Idrætshallen, Flensborg kl. 19.30
SSF-distrikt Garding-Everschop: Reformationsaf-
ten i Børnehaven kl. 18
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlings-
huset kl. 15
1.
Spil Dansk: Koncert med børnekor på Rathaus-
markt, Egernførde kl. 10-11
Flensborg SSF-distrikt Skt. Hans: Lotto på Jør-
gensby-Skolen kl. 19.30
Flensborg SSF-distrikt Tarup: Film i Taruphus 
kl. 19
HKUF: Gåsespil på Harreslev Danske Skole kl. 
19.30
SSF-distrikt Vanderup/Jørl: Gåsespil i Hotel We-
sterkrug kl. 19.30
De danske foreninger i Læk: Lotto på skolen kl. 
19.30
SSF-distrikt Agtrup: Halloween for børn i for-
samlingshuset kl. 17-19.30
SSFdistrikt Nordvest: Vinsmagning på Vimmers-
bøl Danske Skole kl. 19
SSF-distrikt St. Peter-Ording: Madlavning på 
Klitskolen kl. 15.30
SSF-distrikt Frederiksstad: Lotto på Hans Helge-
sen-Skolen kl. 19
SSF-distrikt Mårkær: Lotto i mødelokalet i bør-
nehaven kl. 20
2.
Den Slesvigske Kvindeforening: Efterårsstævne 
på Kobbermølle Danske Skole kl. 10
SSF, SdU og DCB: Strikkefestival på Flensborg-
hus og Aktivitetshuset kl. 9-17
SSF-distrikt Vanderup og kvindeforeningen: Ud-
flugt til fjerkræsudstilling i Hanved i privatbiler 
fra skolen kl. 13.30
SSF-distrikt Agtrup: Oprydningsdag i forsam-
lingshuset kl. 10
SSF: Louise Schouw Teater opfører “Vitello” på 
Slesvighus kl.15
3.
SSF-distrikt Sild: Julebasar i Kejtumhallen kl. 
11-16.30
4.
SSF Det Humanitære Udvalg, Sprogforeningen 
og Lærernes Pensionistforening: Musikalsk 
foredrag med sange og fortællinger med Erik 
Sommer på Flensborghus kl. 15
Spil Dansk: Spil Dansk for 60+ på vestkysten på 
Husumhus kl. 18
Flensborg SSF-distrikt Nord: Lanternevandring 
med Ingridhjemmet kl. 18
Flensborg SSF-distrikt Tarup: Håndarbejdsværk-
sted i Taruphus kl. 19.30
SSF-distrikt Eggebæk-Langsted: Lotto i Mines 
Minde kl. 19
SSF-distrikt St. Peter-Ording: Højtlæseaften på 
Klitskolen kl. 19.30-21

5.
DCB og Den Slesvigske Samling: Foredrag med 
Jesper Clemmensen om ”Flugtrute: Østersøen” 
på Flensborg Bibliotek kl. 19
Dansk Centralbibliotek og Sydslesvigs danske 
Kunstforening: Åbning af udstillingen ”Det som 
næsten ikke er” på Flensborg Bibliotek kl. 19.30
Filmklubben Biffen: Filmaften på Flensborghus 
kl. 19.30
Flensborg SSF-distrikt Sct. Jørgen/Mørvig: Lotto-
aften på Jens Jessen-Skolen kl. 20
SSF-distrikt Rendsborg by: Lanterneoptog fra 
Ejderhuset kl. 17
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyeftermiddag i for-
samlingshuset kl. 14.30-17
SSF-distrikt A.P. Møller Skolen, Slesvig Roklub + 
SSF: Livestreaming-foredrag 
w”Mennesker i  klimaets brændpunkt” i Slesvig 
Roklub kl. 19
SSF-distrikt Skovby: Seniorklubbens hyggeefter-
middag i Hærvejshuset kl. 15
Aktive Kvinder Slesvig: Fremstilling af julefro-
kost på Gottorp-Skolen kl. 17
6.
SSF Flensborg by og Grænseforeningen Aaben-
raa: ”Her er mit liv – det grå guld mødes på 
tværs af grænsen” med foredrag ved Preben 
Terp-Nielsen og Henrik Vestergaard på Folke-
hjem, Aabenraa kl. 14.30
SSF: Black Box opfører ”Dancing Stories – Kær-
lighed” på Slesvighus kl. 20
Flensborg SSF-distrikt Sporskifte: Lanternevan-
dring med børnehaven kl. 18
SSF-distrikt Kobbermølle, skolen og børneha-
ven: Lanternefest fra børnehaven kl. 17
Valsbøl Pastorat: Onsdagskaffe med foredrag 
ved Klaus Tolstrup Petersen om ”Gustav Jo-
hannsen – Flensborgs ukronede konge” på 
Valsbølhus kl. 15
SSF-distrikt Nibøl: Senior-klub i foreningshuset 
kl. 15
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlings-
huset kl. 15.30
Slesvig Seniorklub: Spilleeftermiddag i Ans-
garsalen kl. 14
7.
SSF Det Humanitære Udvalg: Folkedans med 
Inger Marie Christensen på Flensborghus kl. 
14.30
Aventoft menighed: Seniorcafé i menighedshu-
set kl. 15
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlings-
huset kl. 15.00
SSF Gottorp amt + Voksenundervisningsnæv-
net: Dansk Samtalesalon med Lisbeth 
Bredholt  Christensen på Slesvighus kl. 19.15-
20.45
SSF-distrikt Slesvig: After work party på Slesvig-
hus kl. 18
SSF-distrikt Mårkær: Torsdagsklub hos Gertrud 
Jochimsen kl. 15

UGEN DER KOMMER

SSF-distriktets formand Holger Zeh og kasserer Erika Jentzen t.v. overrækker 
checken til Dorte Lismoes og Tom Petersen fra Sundhedstjenesten/ Kystssana-
toriet. (Foto: SSF)

1500 euro til Hjerting
Det var en taknemmelig forstander 
for Kystsanatoriet i Hjerting nær 
Esbjerg, Dorte Lismoes, og en lige 
så glad forretningsfører for Dansk 
Sundhedstjeneste, Tom Petersen, der 
for få dage siden modtog en check på 
1500 euro til fordel for Kystsanatoriet 
Hjerting.
SSF-distriktet Centrum-Duborg-Vest 
har godt med penge på kistebunden, 
og bestyrelsen havde derfor besluttet 

at donere et beløb til et velgørende 
formål, der kommer mindretallet i al-
mindelighed og SSFs medlemmer og 
deres pårørende i særdeleshed til go-
de; i år altså Kystsanatoriet Hjerting, 
hvor sydslesvigske børn i alderen 
8-14 år får en tiltrængt pause fra de-
res forskelligtartede hjemlige forhold.
Dorte har for øvrigt været medarbej-
der på sanatoriet i 33 år, de seneste 
19 år som forstander.

Anmeldung jetzt

Unikt foredrag om brok

Julebasar i Kejtum

Sang og fortællinger
med Erik Sommer

Am 1. August 2020 werden alle Kin-
der, die in der Zeit vom 1.7.2013 bis 
zum 30.6.2014 geboren sind, schul-
pflichtig. Eltern, die ihr Kind in eine 
dänische Schule einschulen lassen 
wollen, können dort direkt die An-
meldung vornehmen.
Die dänisch-friesische Schule in 

Risum (Risum Skole/ Risem Schölj), 
Dorfstr. 91, Tel. 04661-8387, nimmt 
Anmeldungen für die 1. Klasse am 5. 
November 2019 von 12.00 bis 15.00 
Uhr entgegen, oder nach Abspra-
che. Geburtsurkunde oder Famili-
enstammbuch sind mitzubringen.

SSF Flensborg By inviterer til et unikt 
foredrag lørdag den 9. november kl. 
19 i Lille Sal på Flensborghus.
Deltagerne spiser sammen kl. 19, og 
fra kl. 20 hører de om ”brok”.
I et underholdende og tankevækken-
de foredrag stiller Storm Stensgaard 
skarpt på en af vores yndlingspassio-
ner, nemlig brok.
Folk brokker sig meget - både privat 
og på arbejde - og det fylder meget 

i deres liv. Men hvad sker der, hvis 
man anskuer brok som en kunstform 
og går lidt mere videnskabeligt til 
værks?
Med en stærk humoristisk tilgang 
tager Storm Stensgaard afsæt i sin 
stressvidenskabelige baggrund og ser 
på, hvad brok egentlig er, hvad det 
koster folk i forstyrrelser i forhold til 
trivsel, arbejdsro og arbejdsglæde, 
og hvordan man kan håndtere det og 
omdirigere ens trang til brok, så det 
bliver konstruktivt og nyttigt.
Af hensyn til spisningen modtages 
bindende tilmelding på bysekretaria-
tet (0461 14408 125 / 126 / 127
eller flby@syfo.de senest mandag den 
4. november.
Medlemmer betaler 10 euro, ik-
ke-medlemmer 13 euro.

SSF Sild inviterer til den traditionelle 
julebasar søndag den 3. november 
kl. 11-16.30 - i år i Kejtumhallen, 
Keitumer Süderstraße 38, fordi skolen 
i Vesterland ikke kan bruges grundet 
byggerod.
Der er fine julegaver og julepynt lavet 
af flittige hænder i forskellige hobby-

teknikker som støbning, strikning, sy-
ning, patchwork, korssting og andet.
Arrangøren byder på en kop kaffe, 
hjemmebagt kage, hotdogs, æbleski-
ver og julegløgg.

 john

Komponist og fhv. højskoleforstander 
Erik Sommer gæster Flensborghus 
mandag den 4. november kl. 15, 
indbudt af SSFs Humanitære Udvalg i 
samarbejde med Sprogforeningen og 
pensionisterne i Dansk Lærerforening 
i Sydslesvig.
Der venter deltagerne en eftermiddag 
med sange, anekdoter, fortællinger og 
poesi, begivenheder og mennesker. 
Erik Sommer har en omfattende kom-
ponistvirksomhed bag sig med mange 
sange og salmemelodier. En del er 

blevet optaget i højskolesangbogen 
og i den nye salmebog. 
Erik Sommer er født i 1948, konser-
vatorieuddannet musikpædagog og 
var i 16 år ansat som lektor i musik 
ved Nr. Nissum Seminarium. Forud 
for det var han højskolelærer på Sil-
keborg og Danebod Højskole igen-
nem i alt 12 år. I tidsrummet 2005 
til 2010 har han været forstander på 
Senior-Højskolen i Nørre Nissum.
  
 john

Koncert kl. 17.30

Film fredag

Lotto fredag

Flotte gevinster 

Når Nordisk Informationskontor 
kalder til islandsk temadag på bibli-
oteket i Nørregade/ Norderstrasse i 
Flensborg lørdag den 2. november kl. 
16-21, bliver der udover foredrag ved 
Eva Ritter, spisning og film en koncert 
med Hanne Juul. Den finder sted kl. 
17.30 (og ikke 16.30 som tidligere 
meddelt).

SSF-distrikt Tarup indbyder til filmaf-
ten med ”I krig og kærlighed” af Kas-
per Torsting fredag den 1. november 
kl. 19 på Taruphus.
Entre: 5 euro inkl. ost og rødvin.
Tilmelding senest i dag, 30. oktober 
via 0461 6742 937 eller braun-ta-
rup@gmx.de

SSF-distrikt Skt. Hans inviterer til lotto 
på Jørgensby-Skolen fredag den 1. 
november kl. 19.30.
Tre plader koster 7,50 euro, drikkeva-
rer og pølser kan købes i pausen.

SSF Frederikstad inviterer til lottoaften 
fredag, 1. november kl 19 på Hans 
Helgesen-Skolen. Overskuddet bliver 
doneret til skolen. Tallene opråbes på 
dansk og på tysk. Alle er velkomne, 
også unge. Gevinsterne er kød fra 
regionens bedste landsbyslagteri, en 
gavekurv og en overraskelse.
I pausen sælges pølser og forfrisknin-
ger.
Er man dårligt gående, bliver man 
hentet: ring på 04881 937313.
 Sina Clorius

Lottoaften
SSF Sct. Jørgen/ Mørvig inviterer til 
lotto tirsdag den 5. november kl. 20 i 
Jens Jessen-Skolens sportshal.
Der venter mange flotte præmier. 
Drikkevarer og pølser kan købes til 
rimelige priser. Tilmelding ikke nød-
vendig.
Tre plader koster 10 euro, ekstra pla-
de 2 euro.

Erik Sommer, 4. november i Flensborg.

Storm Stensgaard analyserer med bag-
grund i stressvidenskaben folks ynd-
lings-beskæftigelse: brok.
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TILSLUTTEDE ORGANISATIONER

Det såkaldte valgmøde for SSFs over 
20 tilsluttede organisationer (med 
rundt regnet 14.000 medlemmer) 
sidst afvikledes i bred enighed.
Der blev aflagt en beretning fra ar-
bejdet i SSFs Hovedstyrelse ved An-
nemarie Erichsen, Kvindeforeningen, 
hvor hun kom ind på de mange gen-
forenings-arrangementer i 2020: De 
er ikke kun er for mindretalsfolk men 
i høj grad målrettet på flertalsbefolk-
ningen også.
Sydslesvig blev ikke genforenet i 
1920, men ved at deltage i arrange-
menterne tydeliggør man forbindel-
sen til Danmark, blev der sagt.
Oplev Sydslesvig er med til at synlig-
gøre mindretallet, pointeredes der. 
Derfor bør de tilsluttede organisatio-
ner bakke op om initiativet.
Med henvisning til Sydslesvigkonfe-
rencen, der i år var tilrettelagt af og 
for de unge (plus Samrådet), lød der 
en opfordring til at invitere SdU-kon-
sulent Hinnerk Petersen, ankermand 

for netop årets Sydslesvigkonference, 
for at høre mere om de unge og de-
res syn på og engagement for Syd-
slesvig.
Efter at Kirsten la Cour, Historisk 
Samfund, havde berettet fra arbejdet 
i Samrådet, hvis referater er at læse 
på rådets hjemmeside, som hun 
nævnte, lagde SSFs generalsekretær 
Jens A. Christiansen, der også var 
ordstyrer den aften, ud med et ud-
kast til en „videresendelses-aftale“ 
med organisationerne. Den bliver 
nødvendigt fremover, når dele af Ki-
el-tilskuddet videre-fordeles til andre 
mindretalsorganisationer. De skal 
være anerkendt almennyttige.
Med henblik på genforeningsmar-
keringerne i 2020 blev der oplyst, 
at der er flere hundrede af dem. De 
danske stopper stort set 12. juli, 
hvorefter den tyske side tager over. 
Alle arrangementerne vil være at 
finde på en digital kalender, der går i 
luften endnu i år.

De arrangementer, SSF er involveret 
i hhv. står for, er allerede nu at finde 
på hjemmesiden www.syfo.de
Eftersom Povl Leckband, Museums-
foreningen, valgte ikke at genopstille, 
blev Horst Schneider, Slesvigsk Kre-
ditforening, valgt som de tilsluttede 
organisationers ene af tre medlem-
mer i SSFs Hovedstyrelse. De to 
andre, Annemarie Erichsen, Kvinde-
foreningen, og Karen Scheew, Aktive 
Kvinder, genvalgtes. Suppleanter 
er Georg Buhl (SSH), hhv. Ulf Born 
(SAF) og Inger Doll (Aktive Kvinder).
De tilsluttede organisationers med-
lem nr. to af Samrådet er (udover 
Kirsten la Cour) - nyvalgt for et år - 
Horst Schneider.
Hvad de ekstraordinære puljemidler 
for 2020 angår, så vanker der 500 
euro til den forening, der begrunder 
sin ansøgning bedst og indsender in-
den medio janu

BIBLIOTEKET

Biffen for børn
Tirsdag, 5. november kl.15 på Flens-
borg Bibliotek, torsdag, 7. november 
kl. 15 på Flensborg Bibliotek, og ons-
dag, 20. november kl. 14:30 Slesvig 
Bibliotek er der gratis Biffen for børn.
Den planlagte vikingefilm udgår,og 
i stedet vises en eventyrfilm om en 
modig dreng, Kubo, der forsørger sig 
selv og sin mor ved at fortælle even-
tyr på landsbyens torv. Hans onde 
bedstefar, Månekongen, og moderens 

to søstre har dræbt Kubos far, og det 
bliver Kubos skæbne at drage på en 
magisk, farefuld færd for at få hævn 
eller finde forsoning
Actionfilmen, lavet af holdet bag 
Æsketroldene, ParaNorman og Cora-
line, er tilladt for alle, men frarådes 
børn under 7 år.

Tilmeld i Flensborg: mtk@dcbib.dk, i 
Slesvig: slesvig@dcbib.dk

Bred enighed
De tilsluttede holdt deres valgmøde på Flensborghus. (Foto: SSF)

 RENDSBORG

Dansk for
fortsættere
SSF Rendsborg by kan tilbyde 
endnu et danskkursus med 10 
lektioner i samarbejde med vok-
senundervisningen i Ejderhuset i 
Bydelsdorf.

Det er for fortsættere, og man star-
ter i lærematerialet med kapitel 
12.

Interesserede bedes kontakte un-
derviseren Eva Klauss og tilmelde 
sig omgående på eva-gunnar@
kabelmail.de

Start er torsdag den 7. november 
kl. 19-20.30.

Gebyret er 50 euro plus 2,50 euro 
for kopier og materiale.

 SSF-LANDSMØDET

De indsendte forslag
Følgende kandidat-forslag er afle-
veret på Dansk Generalsekretariat 
forud for SSFs landsmøde den 9. 
november:

Som formand: Jon Hardon Hansen, 
Vesterland.
(Modkandidaten Gitte Hou-
gaard-Werner, Flækkeby, er bebu-
det foreslået på selve mødet)
Som 2. næstformand: Steen Schrö-
der, Harreslev.
Som 2. bisidder efter Annette Neu-
manns bebudede retræte:
Jørn Fischer, Frederiksstad, og Helle 
Wendler, Skovlund.

Som 1.suppleant: Lars Nielsen, 
Flensborg.
Som 2. suppleant: Henry Bohm, 
Bredsted.

Som formand for regnskabs- og 
revisionsudvalget: Gerd Pickardt, 
Harreslev.
Som medlemmer af udvalget: Mi-
chael Krause og Dirk von Heyer, 
begge Harreslev.

På landsmødet kan der fremsættes 
yderligere forslag.

SCT. HANS FLENSBORG

Musikgudstjeneste på 
reformationsdagen
Den 31. oktober kl. 18 markeres 
den nye helligdag i Slesvig-Holsten, 
Reformationsdagen, med en musik-
gudstjeneste i Sct. Hans danske Kirke 
i Flensborg. 

Organist Ture Pejtersen står sammen 
med to elever fra Cornelius Han-
sen-Skolen for den musikalske side, 
mens pastor Ea Dal læser korte tek-
ster fra reformationstiden. Naturligvis 

skal der også synges både gamle og 
nye salmer. Efter gudstjenesten ser-
veres der en tallerken suppe i menig-
hedslokalet.

LANTERNELØB

Rendsborg kalder
Tirsdag den 5. november kl. 17 ind-
byder SSF Rendsborg, børnehaven 
og spejderne alle børn sammen med 
familien til en stemningsfuld aften 
omkring lanternerne.
Optoget starter ved Rendsborg-By-
delsdorf Børnehave, Møllegade/ 
Mühlenstr. 30 i Bydelsdorf, og går 

sammen til Ejderhuset.
Rendsburger Musikkorps spiller, og 
SSF stiller fakler til rådighed for de 
ældre elever.
Drikkevarer og grillmad kan købes 
ved Ejderhuset efter optoget.
Ved behov tilbydes transport tilbage 
til børnehaven.

SPIL DANSK I BREDSTED

Sidste finpudsning
For en uge siden mødtes elever fra 
Bredsted, Husum, Treja, Frederiks-
stad og Tønning på Bredsted Dan-
ske Skole for at øve til deres store 
udendørskoncert ved Spil Dansk-da-
gen.
De havde besøg af Jesper Falch, 
som kan noget med stomp, og som 
havde medbragt et styk mørtelspand 
og et sæt stikker til hver elev.
Og så blev der ellers stompet, så det 

må have kunnet høres helt til Brek-
lum.
- De er gode, sagde Jesper Falch om 
eleverne.
Og lærerne sagde, at han er, så 
det skal nok blive et brag af en st-
omp-koncert, når vestkystens skoler 
fejrer spil dansk-dagen fredag den 
8. november, klokken 11 på Fie-
de-Kay-Platz i Bredsted.
 ph

AFTERWORK

SSF-party på Slesvighus
SSF Slesvig by prøver noget helt nyt: 
Afterwork-party med dans på Sles-
vighus; første gang torsdag den 7. 
november fra og med kl 18.

DJ Jan Petersen kommer med sit mu-
sik- og lysanlæg, og der sluttes aller-
senest kl. 23.
Tag venner med, lige meget om de er 

fra mindretallet eller ej.
Entréen er sat til 2 euro; drikkevarer 
mod egenbetaling, og noget knabber-
zeug finder man også ud af.

Fra SSFs landsmøde 2018. (Arkivfoto: Tim Riediger)

STRIKKEFESTIVAL

Udstiller nordisk strik
Når Sydslesvigs Strikkefestival finder 
sted lørdag den 2. november, er alle 
interesserede inviteret til at se festiva-
lens udstilling. Udstillingen handler i 
år om ”Nordisk strik”, og ferniserin-
gen starter kl. 16.15 på Flensborghus 

i den store sal. Der bydes på et glas 
sekt/ juice, og alle er velkommen til 
at kigge på de strikkede kunstværker, 
inden udstillingen pakkes sammen 
igen efter en times tid.
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Navn: Gitte Hougaard-Werner
Alder: 48 år
Familie: Gift med Thorsten, sammen 
har vi sønnen Magnus på 22.
Profession: Uddannet lærer, skole-
leder på Vestermølle Danske Skole 
siden 2015
Aktiviteter ved siden af SSF: Voksen-
undervisning på familie-sprogkurser-
ne; tilsynsrådsmedlem i Flensborg 
Avis, revisor i Egernførde danske me-
nighed, aktiv del af mindretalslivet i 
og omkring skolen i Vestermølle, og 
jeg har været med til at lave ”Sang-
bogen Sydslesvig” og præsenteret 
den ved flere sangaftner.
Derudover er min familie og venner 
en stor del af min øvrige fritid.
Yndlingsmusik: Det favner bredt 
lige fra Depeche Mode over Lukas 
Graham og Kim Larsen til jazz og 
gospel. 

Hvornår startede du med at være 
aktiv i SSF? Og hvad fik dig til at en-
gagere dig frivilligt?

Jeg startede i Egernførde SSFs bybe-
styrelse som aktivt medlem i 1999. 
Jeg havde lyst til at være med til 
at skabe et familievenligt tilbud i 
distriktet og dermed fremme dansk 
kultur via sprog, sang og traditioner.

Hvad har du lavet indenfor mindre-
tallet/ SSF?

Jeg har været næstformand i Egern-
førde siden 1999, hvor vi har gen-
nemført utallige arrangementer 
lige fra familiefastelavn til en god 
gammeldags juletræsfest. Jeg blev 
valgt ind i årsmødeudvalget 2005 
og udvalgets formand i 2006, hvor 
jeg sammen med udvalget siden 
har prøvet at finde en god balance 
mellem tradition og fornyelse. Vi 
har prøvet at skabe en forståelse for, 
at årsmøderne er hele mindretallets 
manifestation af vores tilhørsforhold 
til Danmark og det danske. I 2012 
blev jeg foreslået og valgt til SSFs 
forretningsudvalg som bisidder, og 
i 2013 blev jeg 1. næstformand. Jeg 
sidder i Det sydslesvigske Samråd for 
SSF og har dermed en del erfaring 
med mindretalsarbejdet på overord-
net plan, men også distriktsarbejdet 
og nærheden til medlemmer har stor 
betydning i mit SSF-arbejde. De sid-
ste år har jeg repræsenteret SSF ved 
utallige foredrag ved lokale Grænse-
foreninger, ved officielle lejligheder 

som Kulturnatten, Folkemødet, ved 
arrangementer i Kiel og Berlin og i 
mødet med flertalsbefolkningen.

Hvorfor vil du personligt gerne være 
formand?

Jeg har været med fra bunden i det 
lokale arbejde, og i mange år har 
SSF præget min hverdag og været 
mit kulturelle danske ”hjemsted”. 
Jeg er selv vokset med opgaverne fra 
distriktsplan til formand for årsmø-
deudvalget, og det har altid været en 
glæde for mig at være en aktiv del af 
mindretallet.
Som næstformand i FU har jeg ikke 
glemt det nære og lokale. Det vig-
tigste for mig er, at formandskabet 
er så jævnt og folkeligt som muligt. 
Opgaverne på ledelsesplan klares 
bedst, hvis man ved, hvad der rører 
sig i lokalområderne. Chancen for at 
blive formand for SSF er på mange 
måder prikken over i´et efter mange 
års frivilligt arbejde.
Som formand vil jeg gerne videre-
føre mine ambitioner om balancen 
mellem fornyelse og fastholdelse af 
traditionerne. Samtidig sætter jeg pris 
på god kommunikation, kan lide at 
tage beslutninger, og mindretallet er 
for mig en hjertesag.

Hvad vil du opnå i din formandspe-
riode?

Jeg vil gerne opnå, at SSF fortsætter 
vejen som selvudviklende moderne 
og levende kulturbærer, så forenin-
gen altid kan give et tidssvarende 
tilbud eller svar til mindretallets 
medlemmer. 
Samarbejdet blandt mindretallets 
aktører vil have min bevågenhed. Jeg 
vil gerne være med til at skabe mere 
samarbejde, åbenhed og transparens 
i mindretallet, så det ikke længere 
hedder ”de deroppe og vi hernede”. 
Kun i fællesskab kan vi modernisere 
og føre mindretallet ind i fremtiden.
Her gælder det, at den fornemste 
opgave som formand er, at det er de 
bedste ideer eller forslag, og hvad 
der gavner mindretallet mest, der 
er afgørende og ikke hvem, der fik 
ideen eller faste strukturer, der skal 
bestemme. Her skal de yngre gene-
rationer inddrages mere, da det er 
dem, der skal overtage staffetten. Vi 
skal have en åben og ærlig debat 
om, hvad vi er fælles om, og hvad 
der gavner mindretallet som helhed 
mest. 

SSF skal være samlingskraften og 
styrke fællesskabet, og være med 
til at danne rammen om det dan-
ske arbejde syd for grænsen. Dette 
handler naturligvis også om vores 
relationer til Danmark, hvor kend-
skabet til mindretallet er dalende. 
Her vil jeg gøre, hvad jeg kan for at 
vise, hvem vi er, og hvilken fælles 
historie vi har.
Særligt i 2020 og med det fokus, der 
er på grænselandet, er det oplagt at 
gribe bolden. 

Hvad er SSFs og mindretallets stør-
ste udfordring(er)?

At skabe sammenhæng og mening, 
så man har lyst til ikke bare at nyde, 
men også at yde til det danske fæl-
lesskab, vi alle er en del af og samti-
dig forpligte hinanden på at varetage 
og vedligeholde det danske i vores 
hverdag.
Vi kan dog ikke løbe fra sam-
fundsudviklingen, men skal kende 
fremtidens behov og have aktuelle 
og tidssvarende tilbud til vores med-
lemmer, samtidig med at vi delvist 
må finde nye former for,hvordan det 
frivillige medlemsbårne arbejde kan 
føres videre i kommende generati-
oner. 
At finde en bæredygtig organisati-
onsstruktur, så vi kan fremstå som 
ét dansk mindretal, hvor vi alle har 
samme overordnede mål for øje, 
at vedligeholde, udbrede og skabe 
gode forudsætninger for dansk sprog 
og kultur, for et dansk liv syd for 
grænsen – i den udstrækning den 
enkelte ønsker at leve det. Her vil 
SSF fortsat være åben for nye udspil.
Fortsat at være synlig både i Dan-
mark og i flertalsbefolkningen, passe 
på den historiske arv og samtidig 
skabe en fortælling, der kan bruges 
nu og i fremtiden. 

Hvilke områder indenfor SSF inte-
resserer dig selv mest?

Jeg kan lide flere områder indenfor 
SSF.
Distriktsarbejdet, der hvor man i det 
nære kan være med til at gøre en 
forskel for de enkelte medlemmer, 
når de ved et arrangement eller mø-
de mærker og oplever dansk sprog, 
sang, kultur og tradition på egen 
krop. Der hvor man kan støtte og 
vejlede ift det danske liv, der ønskes 
levet. 
Oplysningsarbejdet er noget, jeg 

rigtig godt kan lide. Det at fortælle 
om mindretalsarbejdet og vores 
betydning i landsdelen, rundt om 
i Danmark og i Tyskland. Gennem 
dialog og mødet med andre at skabe 
opmærksomhed på landsdelen og 
udbrede viden om det danske min-
dretal, vore udfordringer og styrker, 
er et spændende og inspirerende 
arbejde.
Det kulturpolitiske arbejde er no-
get, jeg går meget op i og godt kan 
lide. – jeg har det godt med at have 
medindflydelse, sætte grænselandet 
i fokus, forhandle, finde løsninger, 
skabe strukturer og strategier og 
frem for alt være med til at bygge 
bro mellem Danmark, Sydslesvig og 
Tyskland.
Jeg kan lide at samarbejde omkring 
helheden, det det hele drejer sig om, 
det danske mindretal anno 2020.

Hvis du fik en stor pose penge til 
SSF, hvad skulle den bruges på?

Jeg vil starte med at dele den op i 3 
portioner. 
Den ene pose vil jeg bruge på vore 
bygninger. Der er forsamlingshuse 
og bygninger, der trænger til en kær-
lig hånd. Disse steder danner jo den 
ydre ramme om det daglige arbejde, 
og der skal gerne været rart at være. 
Indholdet skaber vi og alle de flittige 
frivillige selv.
Den anden pose vil jeg bruge på 
personale. Her tænker jeg både på 
forøgelse af personale og en effekti-
visering er bestående strukturer, så-
ledes at arbejdsvilkårene tilpasses de 
nuværende udfordringer. Desuden 
tænker jeg på videreuddannelse og 
kurser for vore dygtige medarbejdere 
i en tid, hvor alt til stadighed er i 
forandring særligt på det digitale og 
kommunikative område.
Den tredje pose er så kulturposen. 
Den kunne jeg have lyst til at bruge 
på nogle store spændende koncer-
ter, noget aktuelt, som også kunne 
tiltrække et yngre publikum. På Syd-
slesvigkonferencen, som netop var 
for de unge, blev der ønsket, at SSF 
arrangerede nogle koncerter med 
kendte danske navne fra nutiden. 
Det kunne jeg godt tænke mig at lyt-
te til og omsætte, hvis vi fik en stor 
pose penge.

Hvordan ser du SSFs forhold til de 
andre mindretalsorganisationer?

I forhold til Sydslesvig og det danske 

mindretal som helhed skal SSF være 
én blandt lige. SSF varetager ofte 
og naturligt mindretalsanliggender 
som en del af vores portefølje, men 
det skal altid være med helheden 
for øje, åbent og samlende. Jeg 
er overbevist om, at en stærk og 
selvbevist Sydslesvigsk Forening, 
der involverer, tager medansvar for 
helheden, lytter og inspirerer hhv. 
lader sig inspirere og i vigtige an-
liggender altid rådfører sig med det 
øvrige sydslesvigske forenings- og 
institutionslandskab, gavner os alle 
og fællesskabet mest.
Jeg anser det for yderst vigtigt, at der 
er et godt samarbejde mellem de 
fire nationale mindretal i Tyskland, 
særligt med fokus på Berlin og va-
retagelsen af vores mindretalsrettig-
heder.
Et samlet stærkt dansk mindretal vil 
ligeledes være en stærk partner i det 
europæiske samarbejde, i FUEN og 
ikke mindst som brobygger mellem 
Danmark og Tyskland. Andre euro-
pæiske mindretal står overfor helt 
andre udfordringer end vi, også her 
skal vi være lyttende, hjælpende og 
til inspiration.

Hvordan ser det danske mindretal 
ud om 30 år?

I generationer før os er der ble-
vet kæmpet for danskheden her i 
Sydslesvig. Vi har et ansvar for at 
fortsætte og bygge videre på det ar-
bejde, værne om og formidle dansk 
sprog og kultur og sikre, at det fol-
kelige arbejde kan fortsætte. Det er 
vores ansvar at klæde de kommende 
generationer på, så vores historiske 
og kulturelle arv ikke går i glem-
mebogen samtidig med, at vi skal 
give plads for nye tanker og veje og 
følge med samfundsudviklingen. 
Om der vil være en sturkturforan-
dring er svært at spå om, men jeg 
tror, at de yngre generationer tænker 
mere ”bottom up end top down” 
og ikke er så fikseret på de enkelte 
foreninger og institutioner som på 
helheden og oplevelsen af at være 
dansk. Uanset hvad og hvordan, så 
tror jeg, at mindretallet fortsat vil 
være at finde overalt i Sydslesvig 
om 30 år. Ewn centralisering er 
ikke det, der ønskes blandt yngre 
medlemmer, og det er dem, der skal 
tage over, så lad os respektere det i 
vores nutidige arbejde og give rum 
for at starte denne udvikling allerede 
i dag.

Hvad gør du, hvis landsmødet ikke 
vælger dig til SSFs formand?

Min position er ikke på valg, så jeg 
fortsætter som 1. næstformand, som 
formand for årsmødeudvalget og i 
mit distrikt. Mit arbejde for SSF har 
og vil altid være en hjertesag for 
mig, og det agter jeg at fortsætte i en 
god ånd med respekt for de delege-
redes demokratiske valg, præcis som 
det har været ønsket.

leb

10 skarpe til Gitte Hougaard-Werner
SSF-NÆSTFORMAND VIL VÆRE FORMAND

Gitte og katten Max.  (Fotos: Tim Riediger)

Gitte i haven.

Gitte bag computeren.
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Navn: Jon Hardon Hansen
Alder: 62 år
Familie: Gift og to sønner
Profession: Præst for den danske me-
nighed på Sild
Aktiviteter ud over SSF: Private rejser 
og menighedsrejser, havearbejde, 
madlavning, blive connoisseur af 
rødvin, spadsereture med hundene, 
fodbold, musik, skrivning, mobi-
loverforbruger, netflixer, koncert-
gænger
Yndingsmusik: Chopin, Listz, Schu-
bert, Brahms, Schumann, rockende 
operaer samt alt, hvad Spotify kan 
byde på af godt i R&B og jazz-gen-
ren

Hvornår startede du med at være 
aktiv i SSF?

Min karriere indenfor SSF startede 
straks efter, at jeg var blevet præst 
på Sild i 1991. På SSF Vester-
land-Hørnums generalforsamling i 
1992 blev jeg valgt til protokolfører. 
Den post varetog jeg i 21 år indtil 
2013. 
I 2013, samme år som jeg blev for-
mand for SSFs landsforening efter 
at have været 1. næstformand siden 
2003, blev jeg formand for det 
nyoprettede distrikt SSF Sild, som 
består af de oprindelige tre SSF-di-
strikter Vesterland-Hørnum, List og 
Kejtum. I 2017 overtog mit menig-
hedsråds næstformand formandspo-
sten for SSF Sild.
De sidste to år har jeg ikke beklædt 
en SSF-post på distriktsplan.

Hvad fik dig til at engagere dig fri-
villigt?

Min motivation for at gå ind i 
SSF-arbejdet på distriktsplan har 
været min klare overbevisning om, 
at det kirkelige og det folkelige i 
Sydslesvig bør gå hånd i hånd. Det 
er især det kirkelige arbejde, der 
profiterer af et tæt samarbejde med 
vores folkelige kulturforening og 
selvfølgelig også med Skoleforenin-
gen, SdU og de øvrige foreninger.
Jo mere præsten er synlig i det 
folkelige kulturelle arbejde i lokal-
området organisatorisk og som aktiv 
bruger af kulturtilbuddene, jo mere 
smitter det af på det kirkelige arbej-
de i form af et stigende medlemstal 
og et stigende antal kirkelige hand-
linger.
Dette engagement og samarbejde 
med SSF, Skoleforeningen og SdU 
har været med til at firedoble me-
nighedens medlemstal i løbet af 30 
års tjeneste.
På samme måde har antallet af 
SSF-medlemmer på øen næsten 
fordoblet sig siden 1992. Ikke 
mindst takket været den af SSF i 
2004 startede hvervekampagne og 
indførelsen af husstandskontingentet 
samme år.

Hvad har du lavet inden for min-
dretallet/ SSF?

På landsplan er og har min motiva-
tion været som formand for SSF at 
virke til gavn for den folkelige kul-
turforenings virke og opgaver samt 
udfordringen på at varetage mindre-
talspolitiske anliggender på vegne af 
hele mindretallet.

Det er ikke den sjoveste post at væ-
re protokolfører i bestyrelsen. Men 
alligevel har jeg kunnet være med 
til at foreningsudvikle på distriktets 
kulturtilbud. Her tænker jeg på den 
række af store rockkoncerter med 
coverbands fra Danmark, som trak 
300-500 mennesker. Også tilbuddet 
med danske film i Vesterland bys 
biograf har været en succes i snart 
10 år.
Noget jeg har lagt stor energi i siden 
2006 var at sidde for bordenden af 
arbejdsgruppen „Silds pædagogiske 
og kulturelle helhedskoncept“. I 
den sammenhæng gjaldt det om at 
redde skolen i List som kulturhus for 
det danske arbejde, efter at Skole-
foreningen lukkede skolen i 2009.
En brugeraftale sikrede, at byg-
ningen ikke blev solgt men forblev 
på danske hænder. I en periode på 
seks år samlede mindretallet på Sild 
150.000 euro, der blev brugt til at 
ombygge skolen til et moderne for-
samlingshus, som blev taget i brug 
2012.
På landsplan har jeg som næst-
formand i 2004 været med til at 
oprette hverve- & kontingentud-
valget med henblik på at øge SSFs 
medlemstal. Siden da er det steget 
fra 12.000 til godt og vel 16.000 
medlemmer.
Jeg har haft den glæde i min tid som 
næst- og landsformand indtil videre 
at kunne arbejde for:
At Slesvighus fik realiseret den første 
byggefase i stueetagen.
At Skipperhuset blev gennemreno-
veret og nu fremstår som en perle.
At have været med til at igangsætte 
foreningsudviklingen.
At være med til som formand for 
Mikkelbergfonden at virke for at 
kunst- & cricketcentret har en frem-
tid. 
At sydslesvigere bosiddende i Syd-
slesvig nu kan søge om det danske 

statsborgerskab.
At Danmarks fødselsattest - Dane-
virke - er blevet erklæret til UNE-
SCO-verdensarv.
At have fået etableret kontakten til 
forbundsrådet i Berlin i min periode 
som formand for Mindretalsrådet.
At have været med til de sidste 
to år at planlægge Genforenings-
festen 2020 som medlem af Det 
Sønderjyske Præsidium og tilsva-
rende markeringen af 100-året for 
grænsedragningen som medlem af 
2020-Komiteen i Kiel.
At have underskrevet resultataftalen 
vedrørende en forhøjelse af Kiel-be-
villingen på 100.000 euro.

Hvorfor vil du personligt gerne væ-
re formand? Hvad vil du opnå i din 
formandsperiode?

Jeg ønsker at blive genvalgt som 
formand for SSF, for at få mulighe-
den for at gøre et par hængepartier 
færdig.
For det første ønsker jeg at følge 
2020 til dørs efter at have været 
med til at planlægge den nationale 
fest, som 100-året for Genforenin-
gen i Danmark bliver. Ligesom jeg 
har et ønske om, som formand for 
SSF at deltage i de mange 2020-ar-
rangementer i Sydslesvig og Sles-
vig-Holsten.
Jeg ønsker i den kommende for-
mandsperiode at være med til at ar-
bejde for, at det fredelige dansk-ty-
ske samliv i grænselandet bliver 
optaget på UNESCOs verdenskultur-
arvsliste.
På samme måde har jeg en interesse 
i, at verdensarven Danevirke med 
sin nye museumsleder fremadrettet 
geares til et moderne udstillings- og 
oplysningsrum om Danmarks og 
mindretallets historie.
Endvidere har jeg et ønske om, at 2. 
byggefase på Slesvighus tager fart i 
løbet af de næste to år.
Det er mit håb, at flere af vore ned-
slidte forsamlingshuse moderniseres 
og shines op til at tage imod vore 
nye og unge familier, der stiller 
andre krav til et aktuelt forsamlings-
sted.
Jeg vil arbejde for, at mindretallene 

i Slesvig-Holsten opnår repræsenta-
tion i NDRs Rundfunkrat med hen-
blik på, at sprogene dansk, frisisk 
og roma får en fod indenfor i NDRs 
sendeflader i radio og på TV.
Sammen med Mindretalsrådet vil 
jeg arbejde for, at mindretallene 
optages i Forbundsrepublikkens 
forfatning.

Hvad er SSFs og mindretallets stør-
ste udfordring(er)?

SSFs og mindretallets største udfor-
dring er at ville være et autentisk og 
genkendeligt nationalt dansk min-
dretal, der ikke blot overfladisk be-
kender sig til dansk sprog og kultur 
men også med hjertet identificerer 
sig med danskheden, og viser det 
ved at lære og bruge sproget, dyrke 
de danske traditioner og derved be-
varer og videreudvikler fællesskabet 
omkring de mange danske kulturelle 
arrangementer, mindretallets for-
eninger dagligt tilbyder.
Kort sagt er udfordringen: Om det 
lykkes os i Sydslesvig at fastholde 
vor nationale identitet i en globali-
seringstid.

Hvilke områder indenfor SSF inte-
resserer dig selv mest?

Både de interne og de eksterne 
SSF-opgaver interesser mig lige 
meget. Jeg er lige så interesseret i, 
at det lykkes fore vore distrikter at 
vælge en fuldtallig bestyrelse og ha-
ve succes med deres arrangementer, 
som jeg er interesseret i, at mindre-
tallet opnår gode politiske resultater 
i dialogen med de danske og de 
tyske samarbejdspartnere.

Hvis du fik en stor pose penge til 
SSF, hvad skulle den bruges på?

Hvis jeg fik en stor pose penge, ville 
jeg bruge dem på vore nedslidte 
forsamlingshuse og på at styrke SSFs 
kommunikationsafdeling.

Hvordan ser du SSFs forhold til de 
andre mindretalsorganisationer? 

Af Samrådets samarbejdsaftale frem-

går det, at SSF varetager de overord-
nede mindretalspolitiske anliggen-
der på alle foreningers vegne i et tæt 
samarbejde især med SSW.
For at kunne løfte denne betyd-
ningsfulde opgave kræves der et 
tæt samarbejde med alle Samrådets 
medlemmer. både på det folke-
valgte plan men i højeste grad også 
på det administrative plan. Her er 
det nye tætte samarbejde mellem 
foreningernes administrative chefer 
den rigtige og konstruktive vej at gå, 
for derved at skabe tillid til SSFs og 
SSWs stærke kompetencer på det 
”udenrigspolitiske” til gavn for hele 
mindretallet.

Hvordan ser det danske mindretal 
ud om 30 år?

Jeg vil give Dronningen ret, når hun 
på sit besøg i september roser vore 
unges kunnen, deres taler og talen-
ter. Det giver mig en betryggende 
fornemmelse af, at der i mindretal-
lets rækker vokser en ny generation 
frem, som vil det danske, og er glad 
ved det og dermed ønsker at kæmpe 
for danskhedens bevarelse i Syd-
slesvig.
Hvorledes mindretallets overordne-
de struktur ser ud om 30 år, tør jeg 
ikke spå om. Men mon ikke der er 
sket en vis strukturel og organisato-
risk centralisering.

Hvad gør du, hvis landsmødet ikke 
vælger dig til SSFs formand?

Skulle jeg ikke blive genvalgt, vil 
jeg vende tilbage til min menighed, 
som tålmodigt og forstående har 
støttet mig de sidste seks år i min 
funktion som landsformand og ac-
cepteret, at de ikke så eller mødte 
mig så tit i min funktion som deres 
præst, men snarere som en politiker, 
der virker for mindretallets ve og 
vel.
Ellers vil jeg atter få tid til at dyrke 
mine hobbyer, som jeg var rundt 
om i starten af interviewet.

leb

10 skarpe til Jon Hardon Hansen
SSF-FORMAND GENOPSTILLER SELVSAGT

Jon og hundene Michelle og Sawas.  (Fotos: Tim Riediger)

Jon i haven.

Jon med den uundværlige mobil.


	K01
	K02
	K03
	K04
	K05

