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Årsmøderne 2020 aflyst
Fredag traf SSF en tung beslutning.
De danske årsmøder i Sydslesvig
2020 er aflyst. Faren for at sprede coronavirussen er for stor, og det ser på
nuværende tidspunkt ikke ud til, at
et arrangement som årsmøderne kan
lade sig gennemføre i juni.
- Vi må acceptere, at de sundhedsmæssige omstændigheder og myndighedernes påbud sætter sine grænser for, hvad der kan gennemføres.
Når det er sagt, skal alle de, der allerede har været i fuld sving med årsmødeforberedelser, have en særlig
hilsen med en stor tak. Vi håber, at

deres ideer og initiativer kan virkeliggøres på et andet tidspunkt, siger
Jens A. Christiansen, SSFs generalsekretær.
Han tilføjer, at beslutningen særligt i jubilæumsåret 2020 ikke har
været nem. SSFs forretningsudvalg
undersøger nu, om det er muligt at
gennemføre årsmøderne senere på
året.
Beslutningen om at aflyse de danske årsmøder i Sydslesvig, kommer i
kølevandet på, at Folkemødet i Danmark blev aflyst. Det skete ligeledes
fredag, og mandag meddelte statsmi-

nister Mette Frederiksen på et pressemøde, at forbuddet mod alle store
forsamlinger forlænges til at gælde
til og med august. ram

Årsmødeoptogene må vente, for de
danske årsmøder er aflyst. SSF undersøger, om de kan holdes en gang
efter sommerferien.
Arkivfoto: Lars Salomonsen

Fællesskab gør stærk - også på afstand
SSF ønsker alle godt helbred og en
god påske. For at løfte stemningen
(og gøre noget for helbredet) inviterer SSF alle til at finde sangstemmerne frem - på afstand.
Sammen med Firebird Productions film crew har SSF produceret
en video, der taler til sanghumøret.
Ideen er at inspirere til at synge med
på kendte sange.
Matthias Runge fra SSFs kulturafdeling har lokket Nikolai Lengefeldt
fra Oplev Sydslesvig til at indspille
sange fra den sydslesvigske sangbog.
Nikolai spiller på klaveret. Han ledsages af sangstemmerne fra Duborgeleverne Marie og Arthur Nierade.
Søskendeparret måtte ved optagelserne i modsætning til de andre stå
tæt på hinanden.

Sangene er tekstet
Nikolai, Marie og Arthur spiller sange, mange af os kan synge med på.
Det er for eksempel »Jeg ved en lærkerede«, »Kom maj du søde milde«,
»Du danske sommer«, »Om lidt« og
»Jutlandia«.
Og dem, der ikke kender sangene
- eller muligvis ikke er helt så tekstsikre - kan alligevel være med. For
videoen er tekstet, så alle kan følge
med.

Fællesskab online
Videoen er tænkt som påskehilsen
fra SSF, for vi ønsker at sende et positivt signal i denne på mange måder usædvanlige tid. Selv om vi ikke
kan mødes, som vi plejer, er vi fortsat et stærkt fællesskab - på afstand.
Vi gør bare brug af vores digitale kanaler. Videoen lægges derfor ud på
SSFs facebook-side og på vores hjemmeside (www.syfo.de).
I er velkomne til at dele links fra
videoen, så den når ud til så mange
som muligt. Fællesskab gør stærk også på afstand. ram

Matthias Runge fra SSFs kulturafdeling producerer videoen. Nikolai Lengefeldt fra Oplev Sydslesvig spiller klaver. Der blev optaget i Flensborghus' store sal, så der var god afstand mellem alle. Fotos: SSF

Marie og Arthur Nierade har lagt sangstemmerne til. I modsætningen til de
andre måtte søskendeparret stå tæt på hinanden.

Venter på gæsterne
Corona-nedlukningen rammer også
Danevirke Museum og Skipperhuset, hvor sæsonen for publikumstrafik egentlig skulle starte nu. Kontakt
har talt med museumsleder Lars Erik
Bethge og med bestyreren af Skipperhuset, Kerstin Pauls. De fortæller,
hvad nedlukningen betyder for dem,
og hvad de bruger tiden på, mens de
venter på gæsterne. Læs mere på SSFs
hjemmeside (www.syfo.de) eller på
SSFs facebook-side. ram

God påske
SSF ønsker alle en god påske,
og næste nummer af Kontakt
udkommer den 16. april.

På Danevirke Museum arbejdes
der på en sandkasse for børn. Her
kan de grave med spader mage
til dem, man brugte i tiden omkring 1864. Lige nu er arbejdet sat
i bero. Foto: SSF

