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Kære medlemmer, venner og gæster
[ÅRSMØDEKONTAKT] I 2020
skulle vi have holdt de sydslesvigske årsmøder under mottoet: ”Sprog, sang, mening og
mod – det danske mindretal
i 100 år”. Vi måtte dog aflyse
det hele grundet den pandemi,
som vi alle kender alt for godt.
Mindretallets kulturelle liv har
stort set stået stille siden.
Årsmøderne er ellers vores
store weekend. Det er her, vi
fester og bekræfter hinanden i
det valg, vi har truffet – nemlig at være en del af det danske mindretal og dermed en
del af det danske fællesskab.
Utallige engagerede frivillige
skaber sammen med dygtige
ansatte gode rammer for hygge, nærvær, underholdning,
fællessang, og inspirerende
taler – alt sammen under Dannebrogs rød-hvide farver. Vi
mærker, at vi er mange, og at
vi er stærke sammen.
Samtidig inviterer vi gæster
og venner fra nord og syd, for
udadtil at markere vores tilhørsforhold til det danske. Vi
styrker båndet mellem mindretallets borgere og moderlandet Danmark, og værner om
forbindelseslinjerne og vores

fælles historie. Vi giver vore
gæster både fra Danmark og
Tyskland mange positive oplevelser og indtryk med hjem,
også om hverdagslivet syd
for grænsen - et vigtigt oplysnings-arbejde, så vi ikke bliver
glemt eller overset.
Derfor går vi i dialog, søger den
personlige kontakt og synliggør, særligt i denne weekend,
at vi lever syd for den danske
grænse men med mulighed
for at opretholde vores danske
identitet.
Nu nærmer årsmødeweekenden sig så igen, men pandemien præger stadig vores hverdag. I de seneste måneder har
vi flere gange måttet stille os
spørgsmålene KAN VI, SKAL
VI, MÅ VI – VIL VI holde årsmøderne i 2021? – det sidste
kan jeg hurtigt svare JA.
Vi arbejder på og håber, at vi
KAN – for vi mener helt klart,
at vi SKAL, fordi vi trænger til
at mødes, og fordi årsmøderne
ikke mindste historisk set har
enorm betydning for os i Sydslesvig. Om vi MÅ er desværre
ikke alene i vores hænder.
Lige nu ser det ud til, at indenfor de gældende restriktioners
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ramme kan holde en slank
udgave af årsmøderne.
Vi må undvære vores store
friluftsmøder, men vi kan
heldigvis (forhåbentligt) gennemføre nogle af de lokale
møder. Selvom årsmøderne
ikke bliver som ”de plejer”,
er vi glade for, at vi trods alt
kan markere vores tilhørsforhold til Danmark, det danske
og mindretallet, og at vi igen
kan mødes rundt om i Sydslesvig.
Mottoet gælder stadig i 2021
og er ikke mindre passende.
Det er inspireret af Sigurd Barretts genforeningssang ”Man
må trække en grænse”, vers 4.
Det genspejler fint de nu 101
år dansk mindretal, som vi
kender det. Fra 1920 og frem
til i dag havde og har vi en
MENING – en holdning – til det
at være dansk og hvor vi hører hjemme. Det kræver MOD
at bekende sig til det danske,
også mange år efter grænsedragningen. SPROGET er
dansk og har i alle årene været et emne, vi skal forholde os
til. Sidst men ikke mindst har
SANGEN været et bærende
identitetselement og vil også

være det fremover.
Lad os se frem til en dejlig
weekend, værne om hinanden
og være med til at styrke den
enkelte i det sindelagsvalg, der
er truffet. Lad os sammen fastholde vores gode traditioner
og his-torie og skabe nyt ud i
fremtiden og huske på, hvad
det er, vi kan og vil. Vi skal
genoplive vores mindretal –
og nærmest fejre genforening
med moderlandet Danmark.
Hjertesagen er dansk, lad os i
fællesskab fastholde det.

Formand for Sydslesvig Forening
Gitte Hougaard-Werne
(Foto: Martin Ziemer, SSF)

Årsmøder under forbehold
SSF ønsker at gennemføre de danske årsmøder 2021.
Men selvfølgelig skal det ske på en forsvarlig måde og
under hensyntagen til alle på det tidspunkt gældende
Corona-regler.
Disse ændres dog løbende, men det er klart, at man skal
tilmeldes til arrangementerne via sekretariaterne i de
respektive amter.
Programmet og de gældende regler offentliggøres også
på www.syfo.de samt i KONTAKT den 27. maj.

Bezugspreis ist im Mitgliedspreis enthalten.

Det løbende ajourførte årsmødeprogram på www.syfo.de

Har man ikke selv adgang til nettet, får man hjælp på SSFs sekretariater, på Aktivitetshuset i Flensborg og de danske biblioteker i Sydslesvig.
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Kære venner i mindretallet
[ÅRSMØDEKONTAKT] Nu er
der gået et år, siden vi blev
nødt til at aflyse årsmøderne i
2020.
I løbet af det forgangne og
starten af det nuværende år
har vi været i gang med at
planlægge mange fine arrangementer,
sammenkomster
og festiviteter i håbet om at de
kunne gennemføres. Det lykkedes dog sjældent, og så blev
der i efteråret lukket helt ned
igen. Alligevel forblev vi optimistiske i SSF og var enige om,
at vi skal foretage en markering af årsmøderne i 2021 - for
at vise mindretallets tilknytning
til Danmark, og at vi stadigvæk
er her.
På Hovedstyrelsesmødet den
19. januar 2021 blev det derfor besluttet, at årsmøderne
i 2021 ikke bare må forbigås,
uden at vi i det mindste har
sendt en hørbar og tydelig hilsen til Danmark. På grund af
den uklare mødesituation var

det på det tidspunkt umuligt
at bestemme omfanget af den
omtalte markering. SSF’s arbejde bestod efterfølgende i at
gennemtænke diverse scenarier og lægge planer for disse
- fra små distriktsmøder, reception og festaften til muligvis
udelukkende digitale sammenkomster og videohilsner. Dog
stod det klart fra starten, at det
ikke ville være muligt at gennemføre friluftsmøderne med
de mange gæster, der plejer
at være med, så dem måtte vi
desværre aflyse.
Således bestod arbejdet i Årsmødeudvalget i at tænke både
optimistisk og fremadrettet og
samtidig være kreativ med
fokus på det digitale. Det betød
og betyder stadigvæk en stor
udfordring såvel i personlig
som arbejdsmæssig forstand.
De sædvanlige møder, hvor
medlemmerne plejer at sidde
sammen fysisk, debattere og
udarbejde forslag til deres lo-

kale årsmøde, måtte ikke finde
sted fysisk, og samtidigt var
det fuldstændig uklart, og det
er det faktisk stadigvæk, hvad
der vil være tilladt i slutningen
af maj. Derfor var vi nødt til at
planlægge ud i det blå. Vi må
konstatere, at videomøder i
denne sammenhæng er et
nyttigt værktøj, dog mangler
den personlige udveksling og
glæde ved at mødes og være
kreativ i fællesskab, og mange
steder turde man slet ikke at
sætte noget i gang.
Især i en tid, i hvilken hver
enkelt af os savner at mødes
med venner, andre foreningsmedlemmer og partifæller, får
markeringen af Årsmøderne i
2021 en særdeles stor betydning. Især også fordi hverken
Dronningens,
Årsmødernes
eller Genforeningens jubilæer
kunne fejres i fællesskab sidste år.
Mens disse linjer skrives, er
der stort håb om, at vi må gen-

nemføre de mindre fysiske
årsmøder ude i distrikterne såvel som reception og festaften
i Flensborg den 29. maj. Til alle
jer, der ikke kan deltage, når vi
mødes personligt, vil jeg på
Årsmødeudvalgets vegne sende en optimistisk og opmuntrende hilsen: - Vi ses bestemt
igen! Senest i 2022!
Formand for Årsmødeudvalget
Tim Frogier de Ponlevoy

Sydslesvigsk Forenings

Friluftsmøder er aflyst
[ÅRSMØDEKONTAKT] Corona-pandemien satte en stopper for gennemførelsen af
årsmøderne i jubilæumsåret
2020. Det skulle ikke gentage
sig, slog SSFs hovedstyrelse
fast i starten af 2021. Ønsket
var, at de danske årsmøder i
Sydslesvig 2021 gennemføres. Det stod dog hurtigt klart,
at Corona fortsat kommer til
at præge den måde, vi holder møder på. Derfor besluttede hovedstyrelsen også, at
årsmøderne gennemføres i
en slank udgave. Det betyder
blandt andet, at de store friluftsmøder om søndagen er
aflyst. Møderne, der holdes i
Flensborg, Slesvig og Husum
henholdsvis Tønning, er store
tilløbsstykker med flere tusind
gæster hvert år. Og selv om

møderne holdes udendørs,
betyder de gældende Coronaregler, at møder i denne størrelsesorden har potentiale til
at sprede den farlige smitte.
SSFs hovedstyrelse understregede dog årsmødernes betydning for de danske i Sydslesvig
og for kontakten til Danmark.
Af den grund blev amter og
distrikter opfordret til at se på,
hvor og i hvilket omfang lokale
møder kunne gennemføres.
Altid under hensyntagen til de
gældende Corona-regler. Det
betyder blandt andet, at man
skal tilmeldes til møder, at der
foreligger hygiejne-koncepter,
og at antallet af deltagere er
meget begrænset. Optog, underholdning, fællesspisning og
fællessang hører også til de

Der bliver ingen optog ved Årsmøderne i år. (Foto: arkiv)

ting, der må undværes i denne
på mange måder usædvanlige
udgave af årsmøderne, der

uden tvivl kommer til at indgå
i historiebøgerne.
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Årsmødeplakat og motto
[ÅRSMØDEKONTAKT]
Det
hører til de danske årsmøder
i Sydslesvig, at der både er et
motto og en plakat. Men lige
som meget andet er dette års
motto og plakat anderledes,
end de plejer at være. De er
nemlig “genbrug” fra de aflyste
årsmøder 2020. For årsmødeudvalget besluttede efter aflysningen 2020, at mottoet og
den fine plakat ikke skal være
spildte. De passer nemlige
også til årsmøderne 2021.

Mottoet er derfor ”Sprog, sang,
mening og mod - det danske
mindretal i 100 år”. Plakatens
motiv viser, at den 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. Ud fra plakaten er der
lavet krus, t-shirts samt mundbind, der kan købes via sekretariaterne.

ÅRSMØDE-KRUS
2021

EMALJE

7,90€

HVID, RØD

5€

Bestilling hos sekretariaterne
KAN FÅS I HVID, RØD ELLER EMALJE.
BESTILTE KRUS KAN AFHENTES I SSF-SEKRETARIATERNE
I MAJ 2021.
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I Facebook-gruppen ”Sydslesvigere Worldwide” mindes sydslesvigere, hvordan de oplevede årsmøderne derhjemme.

Gode minder om årsmøderne
[ÅRSMØDEKONTAKT] Fællesskabet i
det danske mindretal er i høj grad præget
af fælles minder. Det bliver tydeligt, når
man læser nogle af indlæggene i facebook-gruppen “Sydslesvigere Worldwide”.
Gruppen lancererede SSF under første
Corona-nedlukning. Den har til formål at
give sydslesvigere mulighed for at holde
kontakt til hinanden og til Sydslesvig, uanset hvor de er henne i verden. I gruppen
samles derfor mange af dem, der har forladt Sydslesvig. Sammen med andre fra
hjemstavnen mindes de gerne barndommens gader i Sydslesvig. Til dem hører

også årsmøderne. For når man spørger
gruppens medlemmer, hvad de forbinder
med årsmøderne, kommer varme minder
frem. For eksempel husker én opvisningerne med børnehaven og fællessangen,
der gjorde særligt indtryk. “Det hele føltes
lidt som en kæmpe stor børnefødselsdag.”
Andre husker tombolaen, hvor man blandt
andet kunne vinde “fede cykler”, eller det
årsmøde, hvor man havde en date med.
Optogene er også noget, der fylder meget i hukommelsen. Både de store optog
på vej til friluftsmødet men også de små

i distrikterne. Og sjovt nok kan de fleste
huske årsmøderne som meget solrige arrangementer. Dog erkender nogle, at vejret åbenbart med stigende alder er blevet
med regnvåde.
På SSFs opfordring om at skrive en kommentar til, hvad vi forbinder med årsmøderne, er der på to dage kommet omkring
30 svar. Allesammen positive minder med
en masse fællesskab og hygge.
Godt årsmøde derude - også til dem, der
har forladt hjemstavnen. I er selvfølgelig
også altid velkomne til årsmøderne.
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Danske årsmøder stort set
hvert år siden 1921
tallets tilhørsforhold til det danske
fællesskab. Møderne var samtidig en demonstration af, at der
fortsat var danske i landsdelen,
og at man ikke agtede at give slip
på det danske ståsted.
I starten var årsmøderne ret beskedne arrangementer sammenlignet med møderne i dag. Først i
1930 blev arrangementet udvidet
til at omfatte mere end blot en
enkelt dag. Optogene kom også
først til i løbet af årene. De voksede ud fra spejderoptog, der i
starten primært var for de unge.
Men årsmøderne har altid haft
karakter af familiearrangementer.
Allerede i 1920’erne blev der diskuteret, hvorvidt det giver mening
at holde større taler, når “langt fra
alle kan høre og over hele markens grønne bund står i klynger
eller ligger lejrede, med legende
børn springende ind imellem”,
skrev Flensborg Avis dengang.
Den debat er sidenhen blusset
op med jævne mellemrum, og
svaret dengang lød som i dag,
at “sådanne møder nu engang
er den form, der bedst passer til
Siden 1921 holdes nærmest uafbrudt danske årsmøder i Sydslesvig. det danske lynne. Det skaber folkelig samling og sammenhold”.
[ÅRSMØDEKONTAKT] For 100 år siden startede traditionen med at holde danske årsmøder Fast tradition i SSF
i Sydslesvig. Dengang, et år efter folkeafstem- Årsmøderne var et emne, da Den Slesvigningen og grænsedragningen, var årsmøder- ske Forening blev stiftet, og årsmøderne har
ne en fortsættelse af den tradition, der havde sidenhen været en fast bestanddel af SSFs
udviklet sig i Nordslesvig siden århundredskif- arbejde. Blandt andet var årsmøderne i mantet, og som på sin vis var en videreførelse af ge år også møder for SSFs tillidsmænd og
de berømte store folkefester på Skamlings- formænd. De mødtes for at indgive deres
ban-ken i 1840érne.
årsberetninger. Også da man i slutningen af
1930’erne flyttede årsmøderne fra september
Efter afstemningen i 1920 forlod mange dansk- til juni skete det af tre grunde: Landmændesindede deres hjemstavn. De tilbageværende ne havde på grund af høsten bedt om, at de
holdt nærmest trodsigt fast i det danske, og de blev holdt i juli. Man besluttede at efterkomme
startede med at skabe rammebetingelserne for dette ønske, men fastlagde, at de frem for i
det danske mindretal. På den måde stiftede juli skulle holdes i juni. Begrundelsen var, at
de Skoleforeningen, og de grundlagde “Den de derigennem altid skulle minde om SSFs
Slesvigske Forening”, der senere blev til Syd- grundlæggelse (26. juni 1920) og dermed
slesvigsk Forening (SSF). Foreningen satte sig “danskhedens begyndende virke under de
blandt andet for, at der skulle holdes et årligt vanskelige forhold, der var skabt for den efter
møde, der skulle medvirke til at pleje forbindel- den nye grænses fastlæggelse i 1920”. Den
sen til Danmark og til at demonstrere mindre- tredje grund var et beskedent håb om bedre

vejrforhold i starten af sommeren. Der kan dog
være delte meninger om, hvorvidt det ønske
blev indfriet.
Konstans
Siden 1921 er årsmøderne vokset stødt. Antallet af deltagere og antallet af arrangementer
er steget. Og selv om nogle møder blev kortet ned på grund af dårligt vejr, blev møderne
altid gennemført. Lige indtil 1938, da man i
anledning af mund-og klovesygen måtte aflyse. Det skete særligt af hensyn til gæsterne
fra Sønderjylland, hvor mund- og klovesygen
var meget udbredt. SSFs ledelse ærgrede sig,
fordi beslutningen blev truffet meget sent, så
man allerede havde forberedt arrangementerne. Desuden var det første gang, man måtte
aflyse møderne. Men det skulle ikke være sidste gang, for i 1943 og i 1944 blev der heller
ikke holdt møder.
I de første krigsår var det lykkedes at holde
nogle i meget slankede udgaver, mens de i
1943 og 1944 helt måtte aflyses.
Da freden endelig kom i maj 1945, blev der
spontant afholdt såkaldte fredsmøder, der
mindede om årsmøderne. Formelt var det dog
først i 1946, at det næste årsmøde fandt sted.
Corona
Siden slutningen af Anden Verdenskrig har
der altså været danske årsmøder i Sydslesvig
hvert år. Uden afbrydelser. Lige indtil 2020.
Netop i jubilæumsåret, der skulle markere
grænsedragningen for 100 år siden, blev SSF
nødt til at træffe den tunge beslutning. Årsmøderne måtte på grund af faren for spredning af Corona-virussen aflyses. Set under
det historiske lys en meget sjælden beslutning, for der havde siden 1946 ikke være brud
i kæden.
Holder fast
Pandemien er her i 2021 stadig ikke overstået,
og ved redaktionsslut er det fortsat uvist, om
og i hvilken form årsmøderne gennemføres.
Men målet er klart: SSF øsnker at gennemføre - på den ene eller anden måde. Ligesom
i årsmødernes første stund ønsker mindretallet nærmest trodsigt at vise, at vi stadig er
her. Vi holder fast, og det kan Corona heller
ikke ændre på. Årsmøderne har på den måde
også 100 år efter de første møder ikke mistet
af betydning for mindretallet.
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I 2017 overrakte årsmødeudvalget æbletræerne til SSFs amtskonsulenter. (Fotos: SSF)

Nye rødder er vokset
[ÅRSMØDEKONTAKT] Der er
kommet blomster på årsmødeæbletræerne. Op til de danske
årsmøder 2017 delte årsmødeudvalget æbletræer ud til
SSFs amtskonsulenter med
opfordringen til at plante træerne et synligt sted i deres amter. Dengang stod årsmøderne
under mottoet “Fornyelse skal
der til”, og træerne var et symbol på, at mindretallet er åbent
for nye medlemmer, der først
skal til at slå rødder.
Konsulenterne fordelte træerne rundt om i Sydslesvig.
Blandt andet i Egernførde, hvor
et af æbletræerne blev plantet
ved pensionistboligerne, hvor
de nye rødder sådan set finder
sammen med de lidt ældre.
Træet er vokset et godt stykke
på fire år, og beboer Elisabeth
Caspar nyder de første blomster, som er på vej. Hun håber
på et godt æbleår, og det kan
ikke udelukkes, at de bruges til
en æblekage.
Elisabeth Caspar i Egernførde
nyder æbletræet.

Træerne er Gråsten-æbletræer, der i 2017 også blev præsenteret som et symbol på det
danske. Æbletræerne stammer oprindeligt fra 1700-tallet,
hvor de første gang så dagens
lys i slotshaven ved Gråsten
Slot.
Forhenværende fødevareminister Hans Christian Schmidt
udnævnte i 2005 det store,
velsmagende og sødmefyldte
Gråstenæble til Danmarks officielle nationalfrugt.
I Flensborg står blev træet
plantet i baghaven på Cornelius Hansen-Skolen. På grund
af det forholdsvis kolde forår
er der endnu ikke så mange
blade på grenene, og amtskonsulent Kay von Eitzen vurderer, at der nok kommer til at
gå et par år, inden eleverne på
skolen kan glæde sig over en
æblehøst.

I Slesvig står træet foran Slesvighus.
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Fredag den 28. maj 2021
STED

TALERE

UNDERHOLDNING

SSF-byformand, provst Viggo Jacobsen
Formand for Sydslesvigudvalget Chr. Juhl, MF (EL)

Tryllekunstner Jørgen Fevre

FLENSBORG AMT
Vikingeskoven,
Abroer Weg 2, Medelby, kl. 18:00
Arrangør: Distrikt Medelby-Vesby-Osterby

HUSUM AMT
Husumhus,
Neustadt 81, Husum, kl. 17:00
Arrangør: Distrikt Husum

Præsident for Nordisk Råd,
fhv. minister Bertel Haarder, MF (V)
Medlem af Europaparlamentet Rasmus Andresen, De Grønne
Ungdomstaler Florian Jokim Engelland

Lørdag den 29. maj 2021
STED

TALERE

UNDERHOLDNING

Flensborghus,
Norderstr. 76, Flensborg, kl. 10:00
Arrangør: Dansk Generalsekretariat

Foredrag ved Mogens Rostgaard Nissen
Udenrigsminister Jeppe Kofod, MF (S)
Ministerpræsident Daniel Günther, CDU
Mindretalskommitterede Dr. Bernd Fabritius
Medlem af Europaparlamentet Christel Schaldemose (S)
SSF-formand Gitte Hougaard-Werner

Max Bruch Trio

Det Danske Hus,
Alter Husumer Weg 220, Flensborg, kl. 14:30
Arrangør: Distrikt Sporskifte

Medlem af Europaparlamentet Asger Christensen (V)
Chefredaktør Peter Orry, JydskeVestkysten

Sang og musik med
Keike Faltings og Nils Angus

Idrætshallen,
Moltkestr. 20c, Flensborg, kl. 19:30
Arrangør: Flensborg By og
Dansk Generalsekretariat

Formand for Folketinget, Henrik Dam Kristensen, MF (S)
Landdagspræsiden Klaus Schlie
Regionsrådsformand, formand for Danske Regioner
Stephanie Lose (V)
SSW-spidskandiat til forbundsdagsvalget Stefan Seidler

Musikalsk underholdning med Sigurd Barrett
Oplæsning, snak og musik med
Ghita Nørby og Lars Hannibal
Max Bruch Trio

FLENSBORG BY

FLENSBORG AMT
Mines Minde,
Fasanenweg 2, Langstedt, kl. 16:00
Arrangør: Distrikt Eggebæk/Langsted

Pastor Preben Kortnum Mogensen

SYDTØNDER AMT
Kejtum Danske Skole,
Süderstr. 38, Sild OT Kejtum, kl. 14:00
Arrangør: Distrikt Sild

Fhv. SSF-formand, pastor Jon Hardon Hansen

Ladelund Ungdomskole,
Karlumer Weg 2, Ladelund, kl. 14:00
Arrangør: Distrikt Agtrup, Ladelund og omegn,
Læk, Nibøl og Nordvest

Pastor Sanne Dahlin
Fhv. minister Troels Lund Poulsen, MF (V)
Medlem af Europaparlamentet Karen Melchior (RV)

HUSUM AMT
Bredsted Danske Skole,
Herrmannstr. 8, Bredstedt, kl. 14:00
Arrangør: Distrikt Bredsted

SSF-amtsformand Nadine Baumann-Petersen
Borgmester Henrik Frandsen (Tønderlisten), Tønder

Sang og spil med Jule Sösemann

Hans-Helgesen-Skolen,
Schleswiger Straße 23, Friedrichstadt, kl. 14:30
Arrangør: Distrikt Frederiksstad

Skoleinspektør Markus Hausen
Formand for Sydslesvigudvalget Christian Juhl, MF (EL)

Musikalsk underholding ved
Anna Duscha og hendes trio

EJDERSTED AMT
Uffe-Skolen,
Herzog-Phillip-Allee-3a, Tönning, kl. 15:00
Arrangør: Distrikt Tønning

Pastor Susanne Bramsen Böll
SSF-næstformand Kirsten Vognsen Weiss

RENDSBORG-EGERNFØRDE AMT
Holtenå Forsamlingshus,
Westenhofstr. 8, Kiel, kl. 11:00
Arrangør: Distrikt Holtenå

SSW-landdagsmedlem Jette Waldinger-Thiering

Medborgerhuset,
Hans-Chr,- Andersen-Weg 8, Eckernförde,
kl. 18:00
Arrangør: Distrikt Egernførde

SSW-landdagsmedlem Jette Waldinger-Thiering
Folketingsmedlem Niels Flemming Hansen (KF)

Duo Moin Mojn

Ejderhuset,
Brandtstr. 29, Büdelsdorf, kl. 14:30
Arrangør: Distrikt Rendsborg By

Pastor Cecilie Brask
Folketingsmedlem Birgitte Vind (S)Formand for
Grænseforeningen, biskop Peter Skov-Jakobsen

Familie Boock musikalske trio
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Søndag den 30. maj 2021
STED

TALERE

UNDERHOLDNING

FLENSBORG AMT
Harreslev Danske Skole,
Süderstr. 90, Harrislee, kl. 08:30
Arrangør: SSF- og SSW-distrikt Harreslev

SSF-generalsekretær Jens A. Christiansen
Borgerforestander Heinz Petersen

Flaghejsning og morgensang

Valsbølhus,
Maren Sörensen Weg 1, Wallsbüll, kl. 11:00
Arrangør: Skovlund-Valsbøl Danske Menighed

Provst emer. Viggo Jacobsen
Fhv. minister, fhv. formand formand for Grænseforeningen
m.m. Torben Rechendorff

Gudstjeneste
Picnic i haven

Tarp Danske Kirke,
Harkielweg 2, Tarp, kl. 14:00
Arrangør: Distrikt Tarp/Jerrishhøj og
Vanderup/Jørl samt Ugle Herreds
Danske Menigheder

Formand for Grænseforeningen, biskop Peter Skov-Jakobsen

Friluftsgudstjeneste, fortælling og fællessang

GOTTORP AMT
Slesvighus,
Lollfuss 89, Schleswig, kl. 11:30
Arrangør: Gottorp Amt

Flaghejsning

GUDSTJENESTER
i Sydslesvigs danske menigheder årsmøde-søndag den 30. maj 2021:
Flensborg by
Helligåndskirken kl. 10 .................................................................. Knudsen
Ansgar Kirke kl. 10 ........................................................................ M. Jørgensen
Sct. Hans kl. 10 ............................................................................... Strelow
Sct. Jørgen kl. 10 .............................................................................. Egeris
Sporskifte ...................................................................................................... Aflyst
Harreslev, Valsbøl og Tarp
Harreslev kl. 11.30 ................................................................................. Böll
Valsbøl kl. 11 ................................................................................ Jacobsen
Jaruplund kl. 10 ................................................................................. Risvig
Tarp kl. 14 .......................................................................................... Risvig
Lyksborg, Kappel-Arnæs, Sønder Brarup og Satrup
Lyksborg kl. 10 ................................................................................ Nielsen
Sønder Brarup kl. 10 ................................................................... Mogensen
Slesvig, Rendsborg og Egernførde
Slesvig, Slotskirken kl. 10 ................................................................ Olesen
Tilmelding til olesen@kirken.de
Ravnkær kl. 11.30 ............................................................................ Nielsen
Rendsborg kl. 11.30 ........................................................................... Brask
Egernførde kl. 10 ................................................................................ Vogel
Husum, Ejdersted og Fredriksstad-Bredsted
Husum kl. 14 .................................................................... Heide-Jørgensen
Tønning kl. 10 ......................................................................... T. Jørgensen
Læk, Aventoft-Nibøl og Vesterland
Vesterland kl. 10.30 ........................................................................ Hansen
Før kl. 10 ........................................................................................ Schmidt

ÅRSMØDEUDSTILLINGER
Flensborg Bibliotek:
”Grænsen er nået - Afstemningsplakater fra 1920”
Åbningstider: Hverdage kl. 10-18, lørdage kl. 10-14
Udstillingen er arrangeret af Sydslesvigs danske Kunstforening og kan ses
i udlånet til og med 19. juni.

Mikkelberg Kunstcenter:

”Stedsans - Ortssin” - En udstilling med udkast og projekter
fra den sydslesvigske arkitekt Povl Leckband
Åbningstider: Tirs-ons kl. 10-13, tors kl. 11-16, fre-lør-søn og
helligdage kl. 13-17
Udstillingen bliver åbnet den 28. maj kl. 16.00 og kan ses frem til
den 29. august.

Danevirke Museum, Dannevirke:

Den permanente udstilling om Danevirke-volden fra oldtiden til i dag
suppleret med en historisk udstilling om det danske mindretal i Sydslesvig
fra 1864. Desuden vises i samarbejde med Deutsches Museum Nordschleswig
en særudstilling ”Fra grænsekamp til kulturel frihed - 100 år med det danske og
det tyske mindretal”.
Åbningstider: Hverdage kl. 9-17, lør- og søndage og helligdage kl. 10-16.

Læs også det løbende ajourførte
årsmødeprogram på
www.syfo.de

Arrangementer i forbindelse med årsmøderne
Fredag den 28.5. kl. 11.00-13.00:
		

De danske institutioner i Vestermølle markerer årsmødet med flaghejsning, sange og tale ved Gitte Hougaard-Werner. 		
Bagefter spises der kage hver for sig i institutionerne.

Lørdag den 29.5. kl. 10.00:		
Lørdag den 29.5. kl. 14.30:

SSF-distrikt Ravnkær inviterer til vandretur og grillfest i forsamlingshuset
SSF-distrikt Rendsborg By inviterer til årsmødeløb i byen for familier med børn

Søndag den 30.5. kl. 14.30:		
		

SSF Flensborg By og Danmarks-Samfundet inviterer til bil-rally for hele familien med start på Flensborghus og afslutning 		
ved Danevirke Museum

Ret til ændringer forbeholdes.
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Omkring årsmøderne
i Flensborg By
[ÅRSMØDEKONTAKT] Dette
års markering af årsmøderne
bærer præg af corona-pandemien. På trods af de mange
begrænsninger, der ligger for
dagen, glæder vi os i SSF rigtigt meget til alligevel at kunne
byde ind med lidt færre og mindre men bestemt ikke mindre
festlige arrangementer i Flensborg by.
Lørdag formiddag indledes
med et arrangement i Flensborghus’ gård, der markerer
100-året for grænsedragningen og for det danske mindretal. Start: kl. 10.00. Danmarks
udenrigsminister Jeppe Kofod
og Ministerpræsident Daniel
Günther er hovedtalere her.
Mogens Rostgaard Nissen
kommer med det historiske
vingesus. Musikalsk underholdning ved Max Bruch Trio.
Der er nødvendigt med bindende tilmelding til Dansk Generalsekretariat i Flensborg,

senest den 25. maj 2021.
Lørdag den 29. maj, kl. 14.30
om eftermiddagen inviterer
SSF-distrikt Sporskifte til et
udendørs arrangement ved
Det Danske Hus. Her vil der i
en mindre skala være næsten
alt tilstede, hvad der hører til
årsmøderne. Dannebrog vil
veje i sommervind, højt humør
og glade ansigter, taler fra venner i Danmark og musikalsk
underholdning med Keike Faltings & Nils Angus. Grundet
et begrænset deltagerantal
beder vi om tilmelding til bysekretariatet senest den 25.
maj 2021. Der gælder først til
mølle-princip!
Om aftenen er der pyntet op i
den store boldspilhal i Idrætshallen. Her er det Dansk
Generalsekretariat og SSF
Flensborg By, der er vært i
en lidt mere festlig ramme for
at markere SSF 100 år i 2020
samt afstemningen i 1920 og

årsmøderne.
Arrangementet starter kl. 19.30. Aftenens
hovedtalere kommer fra den
politiske verden i Danmark og
Tyskland. Der er underholdning med Ghita Nørby og Sigurd Barrett, samt sang ved
Max Bruch Trio. Også her er
det nødvendigt med bindende
tilmelding til SSF´s bysekretariat i Flensborg senest den
25. maj 2021.
Søndag den 30. maj er der
som bekendt ikke noget friluftsmøde. I stedet arrangerer
SSF Flensborg By i samarbejde med Danmarks-Samfundet
i Sydslesvig en ”rally” gennem
landsdelen og dermed vores
historie. Vi starter kl. 14.30 fra
Flensborghus i egne private
biler. Undervejs gennem Sydslesvig skal der ved nogle poster løses opgaver, der ved afgang udleveres til deltagerne.
Turen slutter ved Danevirke
Museum, hvor der er mulighed

(såfremt muligt – corona!!!) for
inde at kigge på udstillingen og
ude på Valdemarsmuren. Efter en lille forfriskning vinker vi
farvel og på gensyn til næste
års forhåbentlig igen store årsmødeweekend!!! Alle, der har
lyst til at være med, bedes tilmelde sig til bysekretariatet i
Flensborg, senest den 25. maj
2021.
Lige som ved alle arrangementer gælder de til den tid
aktuelle corona-retningslinjer
fra landsregeringen i Kiel. Dvs.
ved tilmelding registrerer vi
jeres personlige data, og der
gælder afstandskrav, mundbind og skærpet hygiejne under forløbet.
Sydslesvigsk Forening e. V.
Dansk Sekretariat for
Flensborg By, Schiffbrücke 42,
24939 Flensborg
tlf. +49 461 144 08 127
mail: flby@syfo.de

I stedet for et friluftsmøde holder SSF Flensborg By i samarbejde med Danmark-Samfundet i Sydslesvig en ”rally” gennem landsdelen.
(Foto: Martin Ziemer/nordpool)
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Årsmøderne i Flensborg Amt
[ÅRSMØDEKONTAKT] I Flensborg Amt
håber vi på, at kunne holde 4 arrangementer i løbet af årsmødeweekenden. Om
fredag er det distriktet Medelby-Vesby,
som inviterer til et arrangement med taler
og trylleshow i Vikingeskoven, som ligger
få minutters gang fra Medelby Danske

Skole. Om lørdagen er det Eggebek/
Langsted distrikt, som sætter telt op i haven ved forsamlingshuset Mines Minde til
en hyggelig komsammen med tale. Om
søndagen er der tre arrangementer, der
markerer at det er 100 år siden det første
årsmøde blev afholdt. Der vil være flag-

hejsning, hilsner og morgensang i Harreslev. I Valsbøl vil der være gudstjeneste,
hilsen og picnic. I Tarp vil der ligeledes
være gudstjeneste med efterfølgende
tale, fællessang og fortælling.

Årsmøde i Tarp
[ÅRSMØDEKONTAKT] Årsmøde søndag
den 30. maj 2021 i haven ved præstegården i Tarp
Vi starter kl. 14.00 med gudstjeneste ved
pas-tor Ronald Risvig i præstegårdshaven i Tarp, Harkielweg 2. Ca. kl. 14.45 vil
der være velkomst, tale ved grænseforeningens formand Peter Skov-Jakobsen
samt fællessang og fortælling. Årsmødets
motto: Sprog, sang, mening og mod - det
danske mindretal i 100 år, vil afspejle sig
i alle dagens programpunkter.
Ronald Risvig introducerer og kommenterer de sange vi synger gennem dagen.
Bodil Meyer fortæller eventyr og fabler,
der er for børn og voksne.

Til børnene vil der også være et naturbingo. Der bydes på kaffe/te og sodavand
og lidt sødt til. Medbring gerne din egen
kop og kage. Kom til en hyggelig dag med
mulighed for at få nogle gode samtaler og
et hyggeligt samvær i den smukke have
med blik over Trenedalen. Der stilles telte
op i haven i tilfælde af regn. Det er gratis
at deltage.
Årsmødet er et samarbejde mellem: SSF
Tarp/Jerrishøj, Vanderup/Jørl og Oversø/
Frørup og Ugle Herreds Danske Menigheder Tarp, Jaruplund og Vanderup.
Dette under forudsætning af at coronarestriktionerne tillader det, hold derfor øje
med dagspressen og Ugle Herreds hjemmeside www.dks-folkekirken.dk

Præstegården i Tarp med blik over Trenedalen. (Foto: Tim Riediger, Flensborg Avis)

Du kan også få oplysninger om og hvordan arrangementet gennemføres ved:
Dansk Sekretariat Flensborg Amt
Marike Hoop +49 (0)461 14408 156
e-mail: marike@syfo.de eller
Ronald Risvig, Ugle Herred
+49 (0)4638 80131,
Hanne Schuch +49(0)4606-1333,
Bodil Meyer +49(0)4606-500,
Georg Thomsen på skolen
+49(0)4638-231.
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Årsmøderne i Sydtønder Amt
Årsmøde på Sild

Optog ses ligeledes bort fra i år. Årsmøderne holdes i en slank udgave,
men modsat sidste år, bliver der trods alt mulighed for en markering.
(Fotos: Volker Frenzel, Syltpicture)

[ÅRSMØDEKONTAKT] Årsmødet på Sild finder sted i
Kejtum udendørs ved hallen,
mødet foregår udendørs. Mødet åbnes med en festlig flaghejsning, hvorefter distriktsformand Astrid Detlefsen Petzold
byder velkommen.
Så præsenterer Carsten Hagemann sin Årsmødesang, som
han har skrevet til dette års
markering af årsmødet. Sangen viser tydelige spor af dette
pandemi-år, hvor man ikke har
kunnet mødes som sædvanlig,
og hvor teksten gør det tydeligt, at det er det, der mangler.
Derefter har så Jon Hardon
Hansen, øens danske præst
og tidligere SSF formand, ordet og vil holde en tale, der står
i dette års motto ”Sprog-SangMening-Mod”.

I indgangsområdet vil personale kontrollere, om deltagerne
har negativ Corona-test hhv.
er færdig vaccineret. De, der
er checket, får så en papirsblomst i rød-hvide farver.
Distriktet har fået lavet et blomsterhøjbed, hvor der er plads til
101 planter - ”flittige lise”. Disse kan gæsterne købe enten i
rød eller hvid, og de sammensættes til et dannebrogsflag.
Bedet står så sommeren over
og viser det flotte Dannebrog.
Efter talen serveres en kop
kaffe ved ståborde, og der vil
være plads til en lille snak,
selvfølgelig på afstand. Vi siger så farvel med en festlig
nedtagning af flaget.

Årsmøde i Ladelund
[ÅRSMØDEKONTAKT] Mødet
finder sted udendørs i det flotte område rundt om Kirkevang.
Her er ligeledes tilmelding og
registrering nødvendig. De registrerede deltagere får så et
Dannebrog, som kan sættes
på tøjet, og derved markeres,
at man er registreret.
Også her starter vi med en
hejsning af Dannebrog og en
lille velkomst.

Der vil være tale ved præsten
fra Læk Sanne Dahlin, og her
har vi så hilsener fra fhv. minister Troels Lund Poulsen, MF
(V) og fra medlem af Europaparlamentet Karen Melchior
(RV).
Efter talerne er der tid til lidt
hyggesnak over en kop kaffe.
Vi slutter mødet med flagnedtagning, siger farvel og håber
på et mere normalt møde i
2022.

Årsmøderne kommer til at foregå på en lidt anden måde i år. Der bliver
begrænset antal deltagere. (Foto: Manfred Bauch)
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Årsmøderne i Husum Amt
Jule Sösemann spiller
i Bredsted
[ÅRSMØDEKONTAKT] Flenborgeren Jule Sösemann, der
i dag bor i Aarhus og tidligere
var forsanger i The Company,
står for underholdningen ved
årsmødet på Bredsted Danske
Skole.
Hun har tidligere sammen med
bandet begejstret publikum i
Bredsted.

Det har den ene af dagens
talere også. Det er nemlig
SSF Husum Amts nyvalgte
formand, Nadine BaumannPetersen.
Den anden taler er Tønders
borgmester, Henrik Frandsen.
Mødet begynder klokken 14.00
lørdag den 29. maj.

Jule Sösemann står for underholdningen ved årsmødet på Bredsted Danske
Skole. (Foto: Sven Geissler, Flensborg Avis)

Grøn parlamentariker
og dansk veteran
på talerstolen i Husum
[ÅRSMØDEKONTAKT]
Ved
årsmødet i Husum fredag den
28. maj klokken 17.00 taler
Rasmus Andresen, MEP og
præsident for Nordisk Råd, tidligere minister Bertel Haarder.
Rasmus Andresen sidder i EUparlamentet for De Grønne
men har rod i det danske mindretal og studentereksamen
fra Duborg-Skolen.

Bertel Haarder er vokset op
på Rønshoved Højskole og
har således et livslangt forhold
til Grænselandet. Han er den
dansker, der har været minister i sammenlagt flest år.
Mødet holdes på Husumhus.
Tilmelding til 04841 2612 eller
husum@syfo.de senest tirsdag den 26. maj.

Bertel Haarder, præsident for Nordisk Råd og tidligere minister, er en af talerne
i Husum. (Foto: Lars Salomonsen, Flensborg Avis)

Ny skoleleder taler
i Frederiksstad
[ÅRSMØDEKONTAKT] Markus Hausen, der er nytiltrådt
skoleleder på Hans HelgesenSkolen, er blandt talerne på det
danske årsmøde på selvsamme skole lørdag den 29. maj
klokken 14.30.
Han er dog langtfra ny i mindretalssammenhæng på vestkysten.
Foruden en tale fra den nye skoleleder, byder årsmødet i Frederikstad på et
besøg fra Christian Juhl, formand for Sydslesvigudvalget. (Foto: Martin Ziemer)

Hausen var i mange år en vellidt lærer på Husum Danske
Skole og en engageret spejderleder i Det Danske Spejderkorps’ Stjerne Gruppe.
Den anden taler er Christian
Juhl, formand for Folketingets
Sydslesvigudvalg.
Underholdningen leveres af
Anna Duscha og hendes trio.
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Årsmøderne i Gottorp Amt
[ÅRSMØDEKONTAKT] Også
i Gottorp Amt er Årsmøderne
2021 præget af Corona-pandemiens restriktioner og de
dermed følgende regler for
sammenkomst. Både på distriktsplan og på amtsplan
havde man et stort håb om at
kunne gennemføre årsmødearrangementer på så festlig en
måde, som det nu kunne lade
sig gøre midt ien pandemi. Det
viste sig dog desværre, at planlægningen af flere årsmødearrangementer rundt omkring
i amtet har stillet arrangørerne
overfor store udfordringer, ikke
mindst fordi der stadig hersker stor usikkerhed om, hvad
Corona-restriktionerne betyder
for de lokale, når de skal gennemføre arrangementer.
Lidt har vi dog kunne stable på
benene. Lørdag den 29. maj
2021 klokken 14.00 inviterer
SSF Ravnkær til en årsmødegåtur med udgangspunkt i
Ravnkær Forsamlingshus.
Efterfølgende bydes der på
kaffe og kage, og dagen afsluttes med fælles grillmad.

Søndag den 30. maj 2021
klokken 10.00 holdes der årsmøde-gudstjeneste i Gottorp
Slotskirke.
Klokken 11.30 er der fælles
flaghejsning ved Slesvighus.
Efterfølgende serveres der
kaffe og lidt morgenbrød på
parkeringspladsen foran Slesvighus.
Både gudstjenesten og flaghejsningen gennemføres under hensyntagen til de gældende Corona-restriktioner.
Tilmelding til gudstjenesten
sker over
pastor Niels Henrik Olesen.
Mobil: +49 (0) 151 501 98 288
Email: olesen@kirken.de

Friluftsmødet i Slesvig med optog gennem byen er et tilløbsstykke. I år må mindretallet i Gottorp Amt nøjes med en slank udgave af årsmøderne. (Fotos: SSF)

Tilmelding til flaghejsningen
sker over Dansk Sekretariat
for Sydslesvigsk Forening
Gottorp Amt.
Telefon: +49 (0) 4621 23888
Email: larst@syfo.de
Deltagernes personlige data
registreres, der er pligt til
mund- og næsebeskyttelse
samt skærpede hygiejneregler.

Årsmøde i Ejdersted Amt
[ÅRSMØDEKONTAKT]
Om
lørdagen holdes der på UffeSkolen i Tønning et møde om
eftermiddagen. Distrikt Tønning står for arrangementet.
Det starter kl. 15.00, og talerne holdes af pastor Susanne
Bramsen Böll og SSF-næstformand Kirsten VognsenWeiss.

I Tønning er der ligeledes blevet skaleret ned, men der holdes fast i at ville markere årsmøderne.
(Foto: Sebastian Iwersen, Flensborg Avis)
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Årsmøder og arrangementer
i Rendsborg-Egernførde Amt
[ÅRSMØDEKONTAKT] I 2020 måtte årsmøderne helt aflyses. I år afholdes de
i en slankere udgave. 3 distrikter markerer alle årsmøde-weekenden om lørdagen med udendørs møder, og SSF
Holtenå lægger ud kl. 11.00 i forsamlingshusets have. ”Sydslesvigs smukkeste have” kaldte fhv. formand for SlesvigLigaen, Annemarie Thorup den i sin årsmødetale for nogle år siden. I år inviterer
bestyrelsen til årsmøde-picnic, hvor deltagerne selv medbringer deres egen picnickurv. Flaget hejses af FDF-spejdere, og
talen holder SSW- landagsmedlem Jette
Waldinger-Thiering.
SSF Rendsborg by inviterer til årsmøde
café på Ejderhusets P-plads kl. 14.30.
Flaget er hejst, når deltagerne indtager

deres faste pladser i caféen. Her kan
man nyde et stykke kage og en kop kaffe,
mens man lytter til talerne. Gæstetalere er
Folketingsmedlem Birgitte Vind (S) og formand for Grænseforeningen, biskop Peter
Skov-Jakobsen samt Cecilie Brask, præst
ved Rendsborg Danske Kirke. Musikalsk
underholdt bliver man af familie Boock.
Bestyrelsen ville også gerne tilbyde et
årsmødearrangement for børnene og har
derfor planlagt et årsmødeløb for børn
med deres voksne.
SSF Egernførde inviterer til et aftenmøde,
som begynder kl. 18. Talerne holdes af
Folketingsmedlem Niels Flemming Hansen (KF) og SSW-landagsmedlem Jette
Waldinger-Thiering. Bestyrelsen har planlagt en hyggelig aften med mad fra gril-

len og musikalsk underholdning ved Duo
Moin-Mojn. Der er lagt op til en hyggelig
årsmødeaften ved Medborgerhuset.
Fælles for de 3 årsmøder er, at de finder
sted med et hygiejnekoncept og iht. myndighedernes retningslinjer. Vil man være
med, må man tilmelde sig på forhånd, da
der er begrænset plads. Ligeledes er registrering med de personlige data et must.
Vestermølle Skole og Børnehave holder
deres egen markering af årsmødeweekenden om fredagen fra 11-13. Flaget hejses, og SSF-formand og skoleleder Gitte
Hougaard-Werner holder talen. Børnene
får besøg af Jørgen Fevre, som tryller for
dem, og bagefter spises der kage hver for
sig i institutionerne.

Årsmøderne på skemaet
[ÅRSMØDEKONTAKT] På Ejderskolen er
De danske Årsmøder i Sydslesvig rykket
ind i klasselokalerne. For skolen markerer
års-møderne ved en “Dannebrogsdag”. Under hensyntagen til Corona-reglerne bruger
eleverne fra 1. til 8. klasse en hel dag på
Danmarks flag, der traditionen tro spiller en
meget central rolle ved årsmøderne.
Dagen på Ejderskolen starter med flaghejsning og fællessang i skolegården. Derefter
inddeles eleverne i kohorter, der i fire workshops arbejder med Dannebrog eller relaterede emner. I en workshop skal der for
eksempel syes et Dannebrog, i en anden
workshop laves en fod og en stang. I workshoppene bliver der også plads til typisk
danske lege, som for eksempel rundbold, og
når det handler om Dannebrog, må lagkagen
På Ejderskolen holdes en Dannebrogsdag.
selvfølgelig ikke mangle. Lagkagen, som
jo også er omdrejningspunktet på dette års
plakat, danner også grundlaget for en passende afslutning på dagen.
Der står nemlig “Spisning og kåring af kagedyst-vinderen” på programmet.
SSF-amtskonsulent Dorthe Salchow havde opfodret skolerne i amtet til at markere årsmøderne.
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SSWs landsmøde og kandidatopstilling til forbundsdagsvalget – her Stefan Seidler ved mikrofonen - havde mediernes opmærksomhed· (Fotos: SSW)

LISTEN
[ÅRSMØDEKONTAKT] SSWs
officielle landsliste til forbundsdagsvalget i septermber:
1. Stefan Seidler
2. Maylis Roßberg
3. Sybilla Lena Nitsch
4. Rainer Bosse
5. Ilse Johanna Christiansen
6. Marcel Schmidt
7. Claudia Edmund
8. Thiemo Koch
9. Merit Meyer
10. Kenno Jaspers
11. Chantal Jehle
12. Tjark Jessen
13. Susanna Swoboda
14. Mats Rosenbaum
Nummer 2 på landslisten: Maylis Roßberg.

Sybilla Nitsch valgte andenpladsen fra og er nu
på listeplads 3.

Stefan Seidler valgt som
SSWs spidskandidat til
forbundsdagsvalget
[ÅRSMØDEKONTAKT]
Det
kunne ikke blive mere spændende: I første valgrunde på
SSWs landsmøde i Slesvig i
lørdags var der 36 stemmer for
Maylis Roßberg, 38 for Sybilla
Nitsch og 53 for Stefan Seidler.

Det betød et omvalg mellem
Sybilla og Stefan, som Stefan
vandt med 68 stemmer foran
Sybilla med 59.
Hun frafaldt siden en placering
på landslisten som nr. to til fordel for Maylis Roßberg.

Møllekær-foredrag aflyst
[ÅRSMØDEKONTAKT] Humanitært Udvalg aflyser foredraget med Flensborg Avis-chefredaktør Jørgen Møllekær
om Flensborg Avis den 19. maj kl. 14.30 på Flensborghus,
da covid 19-situationen stadig er for usikker.

