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SSF skal have ny amtsse-
kretær og Skipperhus-be-
styrer i Ejdersted.

Fredag næste uge har HM 
Dronningen fødselsdag. 
Den flensborgske marke-
ring af dagen bliver også i 
år mere beskeden. (Foto: 
Tim Riediger)

Gunver Birgitte Nielsen 
har forladt Nordnorge og 
er tiltrådt som ny dansk 
præst i Kappel. (Foto: 
privat)

En ekstraordinær covid 19-lov ophæver foreningers vedtægtsbestemte bindin-
ger.

SSF HUSUM AMT 

Det behøver ikke være lige så flot som denne opsats fra Bredsted i 2016, skriver Nadine Baumann-Petersen i følgebrevet. 
Der skal blot være masser af rødt og hvidt. (Foto: Peter Hansen)

Hugger 
en god idé

Ejdersted
kalder

Beskeden
markering

Ny præst

- Årsmøderne skal markeres alt det, vi 
kan, siger Nadine Baumann-Petersen, 
formand for SSF Husum Amt.
Ud fra den grundholdning havde 
amtsstyrelsen ingen skrupler ved at 
hugge ideen, da den hørte, at Rends-
borg SSF-distrikt sendte blomsterfrø 

ud til medlemmerne, så de kunne 
fejre årsmøde med røde og hvide 
sommerfugleblomster. 
Elever fra Husum Danske Skole hjalp 
med at pakke frøposerne, og de 
burde nu være på vej ud til medlem-
merne. 

- Vi håber, mange vil så frøene og 
sende billeder ind, så vi kan lave 
et flot galleri, siger Nadine Bau-
mann-Petersen.

ph

Pandemien hærger fortsat, og det har 
bl.a. indflydelse på afviklingen af 
SSFs amts- og distrikts-generalforsam-
linger. 
En ekstraordinær covid 19-lov, der 
ophæver foreningers vedtægtsbe-
stemte bindinger, giver SSF dog luft i 
forhold til afvikling af forsamlingerne 
(ligesom sidste år). 
Vedtægternes frister for afholdelse 
behøver SSF således ikke at følge. 
Smittetrykket rundt omkring varierer 
uge for uge og dermed ligeledes myn-
dighedernes restriktioner. 
Meget er usikkert, og det er vanskeligt 
at planlægge.
Derfor blev hovedstyrelsen tirsdag 
sidste uge enig om, at det er op til de 
enkelte amter og distrikter at beslutte:

• tidspunkt for generalforsamlinger 
i år i perioden frem til august - di-
strikter senest uge 32, amter senest 
uge 35,

• eller at springe 2021 over. Besluttes 
det, fortsætter de nuværende be-
styrelsesmedlemmer og delegerede 

(valgmodus forskydes til de kom-
mende år).

LANDSMØDET 2021
For at kunne gennemføre et lovligt 
landsmøde den 13. november 2021 
skal under alle omstændigheder data 
på de aktuelle delegerede via amtsse-
kretariaterne være generalsekretaria-
tet i hænde:
• for distrikternes vedkommende se-
nest fredag den 13. august,
• og for amternes vedkommende se-
nest fredag den 3. september. 

REGNSKABET
Vælger bestyrelserne/ styrelserne 
at springe 2021 over, er det ikke 
ensbetydende med, at regnskabet 
kan springes over. Der skal fortsat 
foreligge et revideret regnskab 2020, 
som sendes til generalsekretariatets 
bogholderi. 
Eventuelle spørgsmål afklares med 
den pågældende amtskonsulent eller 
SSFs generalsekretær.
 (SSF)

SSF

Generalforsam-
linger, valg og 
regnskaber
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Skoleforeningen har klarlagt det 
digitale landskab rundt omkring 
på skolerne.
En spørgeskemaundersøgelse 
blandt børn og forældre, som har 
fokus på stabiliteten af nettet, ud-
bredelsen af den digitale fjernun-
dervisning og tilgængeligheden 
af digitale løsninger, er blevet 
drøftet på et møde i styrelsens 
sidst. 
Skoleforeningen har ”oversat” 
en tysk undersøgelse fortaget af 
Landeselternbeirat i efteråret for 
at få det bedste sammenlignings-
grundlag mellem det tyske og det 
danske system. Undersøgelsen 
har ikke kigget på kvaliteten af 
undervisningen men på, hvor-
dan teknikken og systemerne for 
online-undervisning fungerer i 
dagligt brug. 

OPLØFTENDE
De to pædagogiske konsulenter 
Ralf Feddersen og Dorthe Søn-
nichsen fremlagde resultaterne 
fra undersøgelsen, hvor 1439 
respondenter, som repræsenterer 
25% af elevmassen, har svaret på 
spørgsmålene. Ifølge de to er det 
opløftende læsning. Faktisk me-
ner 70% af de adspurgte, at den 
tekniske stabilitet af den digitale 
fjernundervisning er overvejende 
god. Hvorimod det kun er 31% 
af forældrene i de tyske skoler, 
som mener det fungerer optimalt. 
Størstedelen af eleverne i de 
danske skoler sidder ved en com-
puter, nemlig 68% - de fleste af 
dem går i de ældre klasser, mens 
28% af eleverne har en tablet 
mellem hænderne, og de fleste af 
dem sidder i de små klasser. De 
små klasser er også dem, der har 
den mindste andel af den digitale 
undervisning. Kun 11% af ele-
verne i 1.-2. klasse har ren digital 
undervisning, mens det er 80% i 
11.-13. årgang. 

TEAMS
Den digitale platform, som ele-
verne bruger mest, når de har 
online undervisning, er Teams. 
80% af eleverne henter deres 
materialer dér, 48% henter ho-
vedsageligt på Famly/Intra, mens 
9% også får det sendt pr. mail. 

31% henter materialer på skolen, 
mens 7% får dem leveret af sko-
len. Undersøgelsen viser, at de 
forskellige platforme og systemer 
fungerer godt sammen, under-
støtter hinanden og giver en god 
fleksibilitet, når der skal etableres 
kontakt mellem skole og elever. 
Eleverne bruger flere forskellige 
platforme samtidigt, hvilket også 
styrker robustheden i systemet.
Konsulenterne fremlagde også en 
anden undersøgelse blandt Sko-

leforeningens lærere og ledere 
på mødet, som ser nærmere på, 
hvad skolerne har taget med sig 
af lærdom fra den digitale fjer-
nundervisning under de to ned-
lukninger. 40% af lærerne deltog. 

FORBEDRINGER
Respondenterne indikerer, at den 
nuværende it-tekniske struktur 
volder problemer både hos ele-
verne hjemme, men også når 
der undervises på skolen. Ifølge 
undersøgelsen tegner der sig 3 
områder, hvor der er plads til 
forbedringer. Eleverne skal ha-
ve en bedre indføring i brug af 
online platforme, lærerne skal 
have et kompetenceløft, og der 
skal investeres i mere it-udstyr. 
Spørgeskemaerne peger også på, 
at lærerne har udvist stor grad af 
omstillingsparathed, har haft en 

stejl læringskurve og været gode 
til at støtte hinanden. 87% siger, 
at de har fået hjælp og støtte af 
kollegaer. 
Ifølge Ralf Feddersen siger spør-
geskemaundersøgelsens resul-
tater, at foreningen allerede nu 
hviler på et stærkt digitalt funda-
ment, hvorfra der er gode mulig-
heder for at bygge videre på den 
digitale infrastruktur. I forhold til 
det tyske system, som ifølge Lan-
deselternbeirat-undersøgelsen er 

i sin spæde start af udviklingen af 
online-tilbud, er Skoleforeningen 
virkelig godt med. Konklusionen 
er, at teknologien er temmelig 
robust, blandt andet fordi for-
skellige platforme fungerer godt 
i samspil og bliver brugt af både 
elever, forældre og lærere. De 
forskellige platforme og stabilite-
ten på nettet gør, at både elever 
og lærere er klar til at gå ind i 
næste fase, efter Corona, hvor der 
er et stort potentiale til at udvikle 
nye hybride former i et samspil 
mellem online- og skoleundervis-
ning i fremtidens skole.
 (DSfS)

SKOLEFORENINGEN

Har en robust 
teknologi

Næste uge fredag har Dronning 
Margrethe fødselsdag. Begivenheden 
den 16. april plejer den selskabelige 
forening Borgerforeningen at fejre 
sammen med Dansk Alderdomshjem 
i Flensborg.
Normalt samles gæster og beboere 
ved Dronningens Eg, som blev plan-
tet for 31 år siden som gave til hjem-
met i forbindelse med Dronningens 
50-års fødselsdag. 
Efter en lille højtidelighed dér ple-
jer man at “synge flaget ned” og 
derefter gå indendørs til et festligt 
kaffebord med sang, taler og dansk 
kringle.
Igen i år er det desværre anderledes. 
Også i år er corona-tallene så høje, 
at det ikke er muligt at samles - end 
ikke blot udendørs i haven. Beboer-
ne må kun få besøg af den nærmeste 
familie, og alle skal testes, før de 

betræder alderdomshjemmets grund. 
Det er trist, også at vi stadig ikke har 
kunnet se det fine kirsebærtræ, som 
Borgerforeningen sidste år fik plantet 
som symbolsk fødselsdagsgave i an-
ledning af Dronningens 80-års fød-
selsdag, men vi må være tålmodige 
og håbe, det bliver muligt næste år. 
Der er dog to ting, som heller ikke i 
år bliver aflyst: 
Der er bestilt dansk kringle til bebo-
ere og personale på alderdomshjem-
met og til beboerne i 27a, og Bor-
gerforeningens sekretær Iver Ottosen 
sender den 16. april et lykønskning-
stelegram til Dronningen. 
Og så glæder vi os til forhåbentlig at 
kunne fejre fødselsdagen næste år.

Aase Abild,
formand

BORGERFORENINGEN

Beskeden markering 
af Dronningens 
fødselsdag

Egernførde 10  Vogel
FL Ansgar Kirke 10 M. Jørgensen
FL Helligåndskirken ingen
FL Sct. Hans 10  Strelow
FL Sct. Jørgen 10 Egeris
Freienwill 10 Mogensen
Harreslev aflyst
Jaruplund 10 Risvig
Kappel 11 30 Nielsen
Lyksborg 10 Thun
Læk 10 Schmidt
SL Ansgar  10  Olesen
Tønning 11 T. Jørgensen
Valsbølhus  10:30 Mortensen
tilm. inden 10.4. kl. 15 via 04639-782402 eller lac@lacour-skovlund.de

GUDSTJENESTER
1. s. e. påske, 11. april, Joh. 20, 19-31
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SSF

Kom og vær med til en orienteringstur 
i det skønne Tydal-område lørdag den 
1. maj sammen med familien... ja, 
selv hunden må med, skriver distrikts-
bestyrelsen i en invitation til alle, der 
har lyst til være med.
Man kan vælge en tur på 1 km, 2,8 
km eller 3,9 km med forskellige po-
ster undervejs.

Tidligste starttidspunkt ved Tydalgård 
er kl. 10 og det seneste kl. 12.
Som belønning efter turen serveres 
der kaffe og vafler ved Tydalgården. 
Man skal tilmelde sig som familie/ 
gruppe med mindst én voksen, og 
man skal forblive samlet, så der tages 
højde for de aktuelt gældende regler.
Det hele er selvfølgelig gratis for 
medlemmer af SSF og deres kære.
Man skal bare gerne tilmelde sig og 
oplyse om antal af børn og voksne 
via:
https://www.facebook.com/SSF.Tarp/

SSF TARP/ JERRISHØJ

Velkommen 
til familie-orientering

(Ill.: colourbox)

Flaget er ”sunget ned” 
den 16. april 2019. (Foto: 
Borgerforeningen)

(Ill.: SSF Tarp/ Jerrishøj)



 3   KONTAKT Flensborg Avis -   Torsdag, 8. april 2021 

Fra indsættelsen i Kappel i søndags, 
påskedag. Foran St. Nicolai kirke ses 

f.v.: pastor emer. Randi Korsgaard, 
pastor Gunver Birgitte Nielsen og 

provst Hasse Neldeberg Jørgensen. 
(Fotos: Privat)

Søndag den 14. marts prædikede 
Kappels nye danske præst, Gunver 
Birgitte Nielsen, for sidste gang ved 
en udendørs gudstjeneste i sne og 
slud på øen Herøy i Nordnorge. Der 
har hun været præst gennem fire år.
Nu skal hun så være præst for me-
nighederne i Kappel, Arnæs og Gul-
de-Gelting. 
Den hvide, norske præstekjole med 
farvet bånd, den såkaldte stola, er 
skiftet ud med den traditionelle sorte 
danske præstekjole med den hvide 
pibekrave. 
Påskedag, den 4. april var der indsæt-
telse i det nye embede i Dansk Kirke 
i Sydslesvig (DKS) i Kappel, hvor 
provst Hasse Neldeberg Jørgensen i 

sin tale bød Gunver Birgitte Nielsen 
velkommen og bad menighederne 
tage godt imod deres nye præst. Bl.a. 
ved flittigt at gå i kirke. 
Embedet har været ledigt siden sep-
tember 2018, hvor menighedens 
præst gennem 30 år, Randi Kors-
gaard, gik på pension. Provsten ud-
trykte også en stor tak til de vikarer, 
der har taget sig af menighederne 
under vakancen. 
Først var det Preben Kortnum Mogen-
sen og det sidste års tid Kirsten Sch-
midt, som DKS har ”lånt” i Haderslev 
stift. Hun er fortsat tilknyttet DKS, idet 
hun nu er vikar i det ledige embede i 
Nordvest pastorat.

DANSK KIRKE I SYDSLESVIG - KIRKESIDEN 

Ny præst
tog fra 
Nordnorge
til Kappel

Farvel i norske Herøy 14. marts.
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