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Sydslesvigsk Forenings informationsblad

100 års
dag

Virtuelt
besøg

SSFs 100 års dag i fredags
blev ikke den store planlagte fest men masser af
små fester rundt omkring.

Kultur- og kirkeminister
Joy Mogensen var på virtuelt besøg i Sydslesvig,
men vil gerne møde mindretallet fysisk.

Læs mere her på KONTAKT

Læs mere på KONTAKT side 2

Guldnål
I tirsdags fik fhv. SSF-formand Jon Hardon Hansen
tildelt SSFs guldnål, en
sjælden udmærkelse.
Den gives kun til folkevalgte medlemmer, der
har ydet en ekstraordinær
indsats. SSF-formand
Gitte Hougaard-Werner
overrakte den.

Læs mere på KONTAKT side 5

100 ÅRS FØDSELSDAG

Optagelserne foregik uden publikum.

Fotografen stiller skarpt på SSF-formand Gitte Hougaard-Werner. 

Lisser og Knud Ramm-Mikkelsen synger for.

Se videoen!
Hvis ikke man har set den - burde
man gøre det: På SSFs og Flensborg
Avis´ hjemmeside kan man se den
video, der blev lavet, så man i fredags, på SSFs 100 års dag, rundt
omkring i Sydslesvig kunne streame
den som led i de pågældende lokale
fødselsdagsfester eller ens egen fest
derhjemme.
SSFs flotte virtuelle fødselsdagsfest i
anledning af 100 års kulturforening
indeholder fødselsdagstaler ved SSFs
formand Gitte Hougaard-Werner og
generalkonsul Kim Andersen, sang
ved Lisser og Knud Ramm Mikkelsen,
der ligesom sang for, så man rundt
omkring i forsamlingshuse og stuer
kunne synge med, sang ved Mie
Tams sammen med Jule Sösemann
(akkompagneret af Nikolai Lenge-

feldt) – samt solosang ved Jule. Ikke
mindst sidstnævntes fortolkning af
"Kvinde min" er bemærkelsesværdig.
Alexander von Oettingen kædede
indslagene sammen som konferencier.
En fin – om end virtuel fest med sang
og taler, som man som sagt kunne følge på skærm de steder, hvor
man rundt omkring var samlet til
mere eller mindre beskedne fødselsdags-komsammener. Og som man
altså fortsat kan se og høre.
Transmissionen fra Flensborghus-salen var vel tilrettelagt af ildsjæle bag
kulissen bl.a. af fotograf Lars Salomonsen, SSFs kommunikationschef
Rasmus Meyer og SSFs kulturmedarbejder Matthias Runge.
Jule Sösemanns fortolkning af ”Kvinde min” er flot.

(Fotos: SSF)
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MINISTERVISIT

TILLYKKE

Til SSW i
kredsdagen
Tillykke til vor kredsdagsgruppe her i
Slesvig-Flensborg amt:
Elevbefordringen af vore elever i de
danske skoler i Slesvig-Flensborg
amt er fra den 1. august til og med
udgangen af 2020 blevet fritaget for
betaling.
Dette blev på det seneste kredsdagsmøde vedtaget uden modstemmer.

GLÜCKWUNSCH

Få det nu
ordnet!
udsendes faktura/ regninger/
opkrævninger til medlemmerne
med postvæsnet.
De medlemmer, SSFs centralkartotek har email-adresser på, får
en elektronisk faktura.
De andre ikke.
De medlemmer, der har givet SSF
lov til at trække medlemskontingentet fra deres konto med såkaldt Lastschrift, fik kontingentet
trukket den 2. marts.
De medlemmer, der selv anviser
kontingentet, opfordres til at gøre
det hurtigst muligt.
Eftersom der ingen faktura udsendes med postvæsnet mere, får
man heller ingen rykker mere.
Man risikerer altså at miste sit
medlemskab, når ikke man betaler.
Kontingentet er:
Enkeltmedlemskab 24 euro/ år,
husstandskontingent 37 euro/ år,
ungdomskontingent 5 euro/ år.

De fleste medlemmer af SSF har
betalt deres medlemskontingent
for 2020. Enten via den såkaldte
Lastschrift eller gennem indbetaling på SSFs konto.
Men en del medlemmer har ikke
fået det ordnet endnu.
De får nu en sidste frist.
SSFs konto:
IBAN: DE 91 2152 0100 1000
007575
BIC: UNBNDE21XXX
I Danmark:
Reg. 8065 – 1023 816
IBAN DK51 8065 0001 023816
BIC: SYBKDK22

NYE MEDLEMSKORT

En af følgerne af de nye medlemskort, som SSF indførte sidste
år, og som nu er permanente - og
altså ikke mere kun gældende
for et år ad gangen - er, at der
fra og med i år heller ikke mere

Ministeren på skærmen i baggrunden, kameraet på bordet til venstre, organisations-repræsentanterne ved langbordet til højre.
(Foto: SSF)

Tiltrædelsesbesøg
på afstand
Vi har alle tilegnet os nogle nye kompetencer i den her tid”.
Sådan lød det fra Joy Mogensen,
Danmarks kultur- og kirkeminister, da
hun mandag for første gang besøgte
det danske mindretal i Sydslesvig.
Mødet med ministeren foregik dog
lidt anderledes end planlagt. Egentlig
skulle hun have besøgt mindretallet i
marts i forbindelse med UNESCO-nomineringen. Det satte Corona en
stopper for. Derfor bad Joy Mogensen nu om en videokonference med
repræsentanter fra de sydslesvigske
organisationer. Alle fik tid til at for-

tælle om deres organisation, om den
aktuelle situation og om, hvad Corona-nedlukningen har betydet for dem.
Mødet foregik på Flensborghus, hvor
repræsentanterne for organisationerne skiftevis gik til et kamera, alt
imens de andre på en skærm kunne
se Joy Mogensen, der sad i kulturministeriet.
Joy Mogensen takkede for mødet og
understregede, at hun glæder sig til
snart fysisk at kunne besøge Sydslesvig.
ram

MIDTANGEL

9.
SSF-distrikt Hatlund/ Langballe:
Online-danskkursus med Walter
Paulsen kl. 10-11
15.
Valsbøl Pastorat: Sommer-onsdagskomsammen på Valsbølhus kl.
15-17
16.
SSF-distrikt Hatlund/ Langballe:
Online-danskkursus med Walter
Paulsen kl. 10-11
23.
SSF-distrikt Hatlund/ Langballe:
Online-danskkursus med Walter
Paulsen kl. 10-11

Alle KONTAKTmodtagere får
i ferieperioden fortsat tilsendt
Flensborg Avis om torsdagen
– men altså uden SSFs medlemssider.

GOD SOMMER
Konfirmation ved pastor Preben K. Mogensen i Sønder Brarup søndag den 28.
juni: Ilvie Boller, Ryde/ Rüde, og Ina Jensen, Tumby/ Thumby, Maurice og Jannis Geldon, Fovløk/ Faulück.
(Foto: privat)

Midtangels seniorklub inviterer til
en hygge kaffesnak tirsdag den 11.
august i foreningslokalet i Satrup,

Wolleshus 1. Tilmelding er påkrævet
hos Christa, 04635 600, eller Erika,
04623 7251.

FLENSBORGHUS

4. s. e. trin, 5. juli, Matt. 5, 43-48
Dedsbøl Apostelkirke
9.30 Tygesen,
Egernførde
15 Vogel friluftsgudstjeneste,
FL Ansgar Kirke 10 M.Jørgensen,
FL Helligåndskirken 10 Knudsen,
FL Sct. Hans 9.30 Egeris,
FL Sct. Jørgen 11 Egeris,
Frederiksstad 11 Heide-Jørgensen,
Hanved 14 M. Jørgensen,
Husum 9.30 Heide-Jørgensen,
Jaruplund 10 Mortensen,
Kappel 11.30 Schmidt,

Aktivitetsniveauet er jo stadig
lavt rundt omkring, men har man
arrangementer, der skal med i
»Ugen, der kommer«, vil
jette@syfo.de gerne have det at
vide, så hun igen kan strikke en
oversigt sammen til KONTAKT.

Kaffesnak i seniorklubben

GUDSTJENESTER
Lyksborg 10 Fønsbo
Rendsborg 11.30 Brask,
Satrup 10 Mogensen,
Tønning 11 T. Jørgensen,
Valsbølhus 12 Strelow,
Vesterland/ Skt. Niels
10.30 dansk/ tysk,
I KONTAKTs sommerpause:
se Sydslesvigkalender/
www.dks-folkekirken.dk

KONTAKT

KALENDEREN

3.
SdU: Sommerlejr for 5.-8. klasse på
Christianslyst 3.-7.8.

6.
SSF-distrikt Munkbrarup-Ves: Generalforsamling i Oksbøl Forsamlingshus kl. 19

Martin Lorenzen,
SSW-landssekretær

Dette er den sidste KONTAKT
inden bladets sommerpause.
Første KONTAKT efter ferien udkommer torsdag den 6. august.
Stof, der skal med i den udgave,
skal KONTAKTs redaktion gerne
have senest 3. august.

30.
SSF-distrikt Hatlund/ Langballe:
Online-danskkursus med Walter
Paulsen kl. 10-11

5.
Valsbøl Pastorat: Onsdagskaffe med
foredrag ved Cecilie Brask om ”Pilgrimsvandring” på Valsbølhus kl.
15-17

Auszug aus dem Antrag - Der Kreistag
beschließt:
Der Elternanteil an den Kosten der
Schüler*innenbeförderung des Dänischen Schulvereins (Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V.) für die Klassenjahrgänge 1 bis 10 wird für die
Monate August bis Dezember 2020
im Zuge der Gleichbehandlung mit
Schülern der deutschen öffentlichen
Schulen vom Kreis Schleswig-Flensburg übernommen.

Sommerpause

UGEN
DER KOMMER
6.
SdU: Sommerolympiade for piger
8-18 år i Træningshallen, Slesvig
6.-10.7.

an unsere Fraktion im Kreistag Schleswig-Flensburg: Der Antrag auf
Befreiung von Schüler*innenbeförderung wurde während der jüngsten
Kreistagssitzung einstimmig angenommen.

Receptionens åbningstider
I ugerne 30 og 31 (20.-31. juli) er receptionen på
Flensborghus åbent:

kl. 8-12.
Resten af ferietiden er der åbent i husets normale
åbningstid:

ma-to kl. 8-16.30, fre kl. 8-12.

SSF og KONTAKT ønsker alle
medlemmer og læsere en god
sommer.

KONTAKT
Udgiver: Flensborg Avis.
Ansv. chefred. Jørgen Møllekær
Redaktion: Rasmus Meyer,
Bernd Engelbrecht
Dansk Generalsekretariat,
Nørregade/Norderstr. 76
24939 Flensborg
Telefon 0461/14408 120 eller
14408 122
Internet: www.syfo.de
e-mail: info@syfo.de
Udkommer hver torsdag.
Bezugspreis ist im
Mitgliedsbeitrag enthalten.
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SSF HUSUM AMT

Nadine Baumann-Petersen relaterede sin tale til sit eget danske liv i Tyskland.

100 års dag fejret med
anstand og afstand
SSF Husum amt fejrede SSFs 100-årsdag fredag sidste uge på Mikkelberg.
Det var en sluttet skare, som i spredt
orden indtog pladserne i de to sale på
kunstcentret.
Og de var knap kommet på plads, før
amtsformand Jörn Fischer jog dem ud
igen.
- Vore sikkerhedsregler for i dag siger, vi skal forlade lokalerne gennem
terrassedørene, så det starter vi med
at øve os i. Tag jeres sangblade med,
sagde han.
For man kan nu ikke fejre fødselsdag, og slet ikke en 100-års, uden at
synge, mener Jörn Fischer, og kun
udendørs kunne man få afstand nok
mellem folk til, at det er tilladt.
På gårdspladsen sang de fremmødte
så en af vindersangene fra skolekonkurrencen.
Grænseforeningens konsulent, Claus
Jørn Jensen overbragte en hilsen fra
Grænseforeningen.
Han drog sammenligninger mellem

mindretallet på vestkysten og grænseforeningerne i Vestjylland.
- Der er højt til loftet, der er ikke
langt fra tanke til handling, og så er
I noget skeptiske overfor næsten alt,
hvad der kommer østfra, sagde han.
Festtalen blev holdt af Nadine Baumann-Petersen, hvis familie kan
regne sin tilknytning til mindretallet
tilbage til hendes tip-tip-tipoldefar.
Selv har hun haft tillidshverv i SSF i
mere end halvdelen af sit fyrreårige
liv.
- Jeg er stolt af at være en af os, sagde
hun og formanede, at hører man til
mindretallet, siger man ”vi” om os.
Hun fortalte om danske juletræsfester
i landsbyen Drage og om flagstangen
i sin egen have, hvor Dannebrog går
til tops, når nogen i familien har fødselsdag, når Dronningen har, og når
der kommer gæster fra Danmark.
ph

Den flotte blomsteropsats og
bordpynten havde 4. klasse
på Bredsted Danske Skole
sørget for.

Dannebrog på Husumhus markerede, at ejeren, SSF, fyldte år. Amtets fødselsdagsfest foregik dog på Mikkelberg i
Hatsted. 
(Fotos: Peter Hansen)

Deltagerne måtte sidde pænt spredt for ikke at sprede den der virus. For bordenden t.h.: Claus Jørn Jensen fra Grænseforeningen.

Forlod sin egen
fødselsdag for
at fejre SSFs
Da talerne var holdt ved SSF Husum amts 100
års-arrangement på Mikkelberg, og amtsformand Jörn Fischer skulle runde af, mente han,
en af de fremmødte også fortjente at bliver
hyldet på dagen.
- Her sidder en ung dame, som selv har fødselsdag i dag, og som egentlig har gæster
hjemme, men alligevel valgte at komme. For

hun ville være med til at fejre SSF.
Det var formanden for SSF Husum og omegn,
Daniela Caspersen, han sigtede til, og hun
strålede som sytten sole, da Jörn Fischer gratulerede og overrakte hende en gave. En CD
med danske sange.
ph

SSFs distriktsformand i Husum, Daniela
Caspersen ville ikke gå glip af SSFs fødselsdag,
selv om hun egentlig skulle fejre sin egen.

(Foto: Peter Hansen)
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SSF RENDSBORG-EGERNFØRDE

Fællessang udenfor Medborgerhuset i Egernførde. 

(Fotos: Dorthe W. Salchow)

Fødselsdag
og
gensynsglæde

Amtsformand Niels Jørgen Hansen holder fødselsdagstalen.

Amtsstyrelsen for SSF Rendsborg-Egernførde amt havde sat sig for
egentlig at ville markere SSFs 100 års
dag fredag sidste uge stort, men pga
corona var det ikke muligt at invitere
de mange.
Derfor blev kun formænd og næstformænd fra amtets distrikter og amtsstyrelsen inviteret til fødselsdagskaffe
og -kage og det transmitterede liveprogram fra Flensborghus fredag aften
den 26. juni.
Fødselsdagssangen blev sunget i det
fri foran Medborgerhuset - på afstand.
Det blev en hyggelig aften med et
dejligt gensyn efter en lang corona-pause.

DS

Papirflagene viser vej.

Flaget går til tops foran Medborgerhuset.

SSF EJDERSTED

Hyggelig
fødselsdag
Da SSF Ejdersted amt markerede
SSFs 100 års dag i fredags med de pt.
gældende coronabestemte modifikationer, var det derfor selvsagt ikke just
de mange, der kunne være med.
Men dem, der kunne, havde det hyggeligt.

kp

Der skåles for SSF.

Skipperhuset i festdragt.

(Fotos: Kerstin Pauls)

Ikke mindst de små ting gør en fest til
en fest.

KONTAKT
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SSFS HOVEDSTYRELSE

Hovedstyrelsen mødtes i jubilæets tegn, også med fhv. mandatsbærere, men på afstand. (Fotos: SSF)

Samværet fandt sted i det fri. 

(Fotos: Lars Thomsen)

Festligholdt
fødselsdagen
Også på Slesvighus i Slesvig var der
100 års fødselsdag i fredags: SSF
Gottorp amt havde inviteret med
adgangsbegrænsning, så der var ikke
de mange den aften, men dem, der
var hyggede og festede, så godt de
kunne.

SSFs formand Gitte Hougaard-Werner
deltog i seancen og kunne således
se sig selv streamet fra fødselsdagsprogrammet på Flensborghus, og
SSF-næstformand Kirsten Vognsen
Weiss holdt fødselsdagstalen.

Jon Hardon Hansen, fhv. formand for
SSF, fik på mødet tildelt SSFs guldnål,
en sjælden udmærkelse. Den gives
kun til folkevalgte medlemmer, der
har ydet en ekstraordinær indsats.
SSFs formand Gitte Hougaard-Werner
forestod overrækkelsen.

Årsmødeudvalget præsenterede SSFs
jubilæumsplakat – lavet af karikaturtegner Timo Essner. Oprindeligt tænkt
som årsmødeplakat 2020, bruges
den i år som jubilæumsplakat uden et
motto. Men genbruges ved
årsmøderne 2021, med motto.

Streamingen fra Flensborghus og det officielle kunne følges i salen.

I jubilæets tegn

SSF-næstformand Kirsten Vognsen Weiss på talerstolen.

Tirsdag aften holdt SSF hovedstyrelsesmøde på Flensborghus, hvor der
er nok plads til at gennemføre mødet
under hensyntagen til Corona-reglerne.
Mødet stod helt i SSF-jubilæets tegn.
Der blev serveret en bid festmad,
hvorpå jubilæumsplakaten og jubilæumsbogen blev præsenteret. Desuden
ventede der en overraskelse til SSFs
tidligere formand Jon Hardon Hansen.
Han fik tildelt SSFs guldnål, der er
en sjælden udmærkelse. Den gives
kun til folkevalgte medlemmer, der
har ydet en særdeles ekstraordinær
indsats.
Siden guldnålenes indførelse i 1965
er den blevet givet til 20 andre modtagere.
Jon Hardon Hansen var SSFs formand
i perioden 2013 til 2019. Forinden
var han næstformand fra 2003.
Gitte Hougaard-Werner, SSFs nuværende formand, roste Jon Hardon
Hansen for hans ihærdige indsats for

SSF og mindretallet.
“Det har altid været en hjertesag for
dig at fastholde det danske, identiteten og bekendelsen til det danske.
Du er en ildsjæl både på distriktsplan
og på ledelsesplan. Du har villet det
danske, og du har repræsenteret det
danske mindretal både ved utallige
møder og på rejser både til København, til Berlin, i Kiel og rundt om i
Sydslesvig”.

JUBILÆUMSPLAKAT
OG JUBILÆUMSBOG
Årsmødeudvalget præsenterede tirsdag aften SSFs jubilæumsplakat. Oprindeligt var den tænkt som årsmødeplakat 2020, men siden årsmøderne
på grund af Corona er skubbet til
2021, bruges den nu i første omgang
som jubilæumsplakat - dog uden et
motto.
Plakaten skal nemlig også bruges ved
årsmøderne 2021, hvor der så kommer et motto med på.

Den fine plakat, der blev præsenteret
for hovedstyrelsen tirsdag aften, er
lavet i anledning af markeringen af
grænsedragningen samt i anledning
af SSFs runde fødselsdag i 2020.
Karikaturtegner Timo Essner har lavet
den i samarbejde med årsmødeudvalget.
SSFs hovedstyrelse fik tirsdag aften
også en første smagsprøve på jubilæumsbogen, der udgives i anledning af
SSFs 100-års fødselsdag. Forskningsleder Mogens Rostgaard Nissen, der
sammen med Merete Bo Thomsen
har skrevet bogen om SSF gennem
100 år, holdt et oplæg om arbejdet
bag bogen.
Jubilæumsbogen udgives i oktober,
når SSF officielt markerer den runde
fødselsdag.

ram
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STRUKTURDEBATTEN

Det sydslesvigske Samråd: Lutter flinke mennesker, der kan være hårde ved hinanden. 

Stomp med mange små og store ved et garageanlæg med Kirsten.

(Fotos: Privat)

Fødselsdagsfest
med løb og lege
I anledning af SSFs 100-års fødselsdag havde Flensborg Nord SSF-distrikt inviteret til fødselsdagsløb.
Der var afsat 4 poster i distriktet,
hjemme hos nogle af distriktets medlemmer. De havde forberedt små lege
til børnene samt forfriskninger til de
voksne. Trods skiftende vejr mødte
mange familier op, så arrangementet
blev en virkelig succes.
Tanja havde åbnet sin have på Gl.
Kobbermøllevej/ Alter Kupfermühlenweg for deltagerne, og børnene fik
en heliumballon samt mulighed for at
grave efter en diamant. Angelina havde gang i kæmpesæbebobler på Frederiksdal/ Friedrichstal, og Michaela
gav SSF-rygsække til børnene, som de
fik lov at male på i Schlagbaumweg.
Her blev der også budt på vand, saft
og frugtstænger.
Kirsten havde bygget sin garage på

Alter Kupfermühlenweg om til en
musikskole i ”stomp”. Her øvede børnene at spille en fødselsdagssang på
store murerspande.
Otte familier trodsede vejret og gik
med lidt forsinkelse i gang med deres
tur, lige som det passede bedst fra
deres startsted.
Børnene var ivrige efter at komme til
den næste post, for at se, hvad der
skulle ske dér.
Afsluttende mødtes alle så i Tønnsenhuset, hvor den indøvede fødselsdagssang for SSF blev opført. Ved
hyggesnak og kaffe blev kagemand
og kagekone spist.
Det var en kanon søndag, og distriktet er glad for den store opbakning.
Der ses frem til nye familiearrangementer, hvor der kan formidles og
leves dansk kultur i børnehøjde samt
kultur og hyggeaftener for forældrene.

(Arkivfoto)

Derfor er
debatten vigtig
Hvordan skaber vi de bedst mulige
rammer, så de dansksindede kan
leve et godt liv i Sydslesvig i dag?
Det er det centrale spørgsmål i debatten om strukturen i mindretallet.
Udgangspunktet er medlemmerne,
og derfor er debatten så vigtig for
os alle.
SSF, Skoleforeningen og flere andre mindretalsorganisationer blev
grundlagt lige efter grænsedragningen 1920.
I årenes løb er der kommet flere organisationer til. Hver af dem dækker et behov for de dansksindede i
Sydslesvig - hver af dem har en helt
egen struktur.
De samarbejder på mange områder,
og i Det Sydslesvigske Samråd koordinerer og orienterer de om deres
arbejde.
Langt hen ad vejen fungerer det nuværende system godt.
Men særligt når enkelte taler på

mindretallets vegne eller træffer beslutninger, der berører hele mindretallet, opstår der gnidninger. Samtidig kan det for menige medlemmer
være svært at medvirke til overordnede beslutninger. Hvis man for eksempel vil være med til at beslutte
om skolelukninger, lukningen af
Christianslyst, sprogpolitik i sportsklubberne eller etableringen af et
Mindretallenes Hus, kræver det
poster i diverse bestyrelser og udvalg samt poster som delegeret eller
repræsentant diverse steder.
Desuden bliver der gang på gang
peget på, at en anden opbygning
af mindretallet kunne føre til effektivisering og til, at mindretallet
nemmere vil kunne tale med én
stemme.

har forvaltningscheferne nu udarbejdet en omfattende analyse, hvori
der blandt andet ses på scenarier
til nye strukturformer. Analysen er
mundet ud i en rapport, der nu er
lagt i hænderne på de enkelte organisationer, fordi det i sidste ende er
op til dem, om og i hvilket omfang
forslagene til en ny struktur omsættes.
I SSF blev analysen præsenteret for
hovedstyrelsen ved mødet den 30.
juni. Nu skal den drøftes i amterne
og i distrikterne.
ram

OP TIL MEDLEMMERNE

Strukturen har de seneste år flere
gange stået på dagsordenen. Derfor

MINDRETALLET

Kender du den
nuværende struktur?

Kagemanden og kagekonen, der blev spist rub og stub.

Sultne børn – efter alle legene og løbet.

Strukturdebatten handler om, hvordan mindretallet skal være skruet
sammen i fremtiden - derfor berører
den os alle.
Men for at kunne følge med i debatten, skal man kende den nuværende
struktur. Her en “kort” sammenfatning:
I Sydslesvig har vi mange foreninger
og organisationer. Nogle små og
nogle meget store, som vi kalder hovedorganisationer.
Det er for eksempel SSF, mindretallets kulturelle hovedorganisation. SSF
tager sig af alt med teater, koncerter,
foredrag, familiesprogkurser, osv. samt alt det, der foregår i forsamlingshusene.
SSF laver også oplysningsarbejde og
kontaktarbejde. Det vil sige kontakten
til for eksempel politikere i København eller i Berlin.
Men det indebærer ikke det partipolitiske arbejde. Det står SSW for. Mindretallets politiske parti kæmper for
os - som mindretal og som borgere i
Slesvig-Holsten.
Det gør de i kommuneråd, byråd,
amtsråd, landdagen - og måske også
snart i forbundsdagen.
En anden hovedorganisation, som
stort set alle af os kommer i berøring
med på et tidspunkt, er Skoleforeningen. Alt med skoler, børnehaver,
vuggestuer, lejrskoler, osv. er Skole-

foreningens område.
Derimod er fritiden - altså det efter
skolen - SdUs område.
SdU er nemlig paraplyorganisationen
for idrætsklubberne i Sydslesvig samt fritidshjemmene, Aktivitetshuset,
Tydal, osv.
Andre hovedorganisationer er Sundhedstjenesten, Biblioteket og Kirken.
Organisationerne har hver en egen
struktur.
SSF for eksempel er demokratisk opbygget med et årligt landsmøde, hvor
de delegerede bestemmer. Det er
SSFs øverste myndighed.
Mellem landsmøderne styres butikken af et forretningsudvalg, en hovedstyrelse, nogle faste udvalg og et
generalsekretariat.
Lignende forholder det sig i SSW,
SdU og Skoleforeningen - bare at
tingene hedder noget andet. Landsmødet er for eksempel et sendemandsmøde eller et fællesrådsmøde,
hovedstyrelsen er en styrelse eller et
hovedudvalg, generalsekretæren er
en direktør eller en landssekretær.
Sundhedstjenesten og Biblioteket
derimod har en anden opbygning, for
deres bestyrelser består af repræsentanter fra andre organisationer.
Alle hovedorganisationerne (samt
repræsentanter fra de tilsluttede foreninger og Friisk Foriining) er medlemmer af Det Sydslesvigske Samråd,

hvor de koordinerer og orienterer om
deres arbejde. Samrådet har ingen
beslutningskompetance - derfor bliver
det tit omtalt som snakkeklub.
DEBAT
Strukturen i mindretallet bliver med
jævne mellemrum diskuteret. Og det
allerede siden 70erne. Men der skete
noget nyt, da SdU for nogle år siden
præsenterede en idé til en ny struktur.
De ville samle alt i én forening. Den
skulle være opbygget som en kommune. Det vil sige med et folkevalgt
parlament med nogle faste udvalg.
Håbet var, at denne struktur ville føre
til mere engagement og mere ejerskab for alle i mindretallet. Samtidig
var der et håb om, at man på den måde kunne effektivisere samarbejdet.
Modellen blev ikke til noget, men
sidenhen er strukturdebatten gang på
gang blusset op.
For et stykke tid siden udarbejdede
forvaltningscheferne en omfattende
analyse af strukturen. De har nu fremlagt en rapport, der også indeholder
fire scenarier til en ny struktur. Den
skal nu drøftes i mindretallets organisationer.
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