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3Formandens beretning 
ved Gitte Hougaard-Werner

Dette skal så være min første årsberetning som 
landsformand. En beretning, der strækker sig 
fra sidste landsmøde til nu.

Mit formandskab begyndte med en del medie-
opmærksomhed, mange møder og  det store 
Genforenings- og fødselsdagsår lige for døren. 
Det lovede godt – og vi var forberedte til fest og 
til at oplyse om vores daglige virke, om vores 
historie og betydning. 

Faktisk var vi jo tyvstartet med Dronningens  
besøg i september 2019, en overvældende 
oplevelse og en god start på det fantastiske 
år med fokus på grænselandet, der lå forude, 
nemlig 2020.

Foreningslivet i SSF - det mangfoldige dan-

ske arbejde i distrikter og amter samt for-

eningsudvikling

2020 skulle dog ikke bare bruges til at fejre og 
markere festdage, tværtimod er hverdagen i 
foreningen det vigtigste arbejde, vi har. Det er 
her, de lokale ildsjæle knokler for at udbrede og 
fastholde dansk sprog og kultur i alle hjørner af 
Sydslesvig.

En af forretningsudvalgets vigtigste mærke-
sager er derfor, hvordan vi i fællesskab styrker 
dette lokale arbejde.

Vi er af den opfattelse, at 100-året for mindre-
tallet også her en glimrende anledning til at se 
indad og udvikle vores egen forening, så vi trak 
alle hurtigt i arbejdstøjet.

Derfor startede vi ud med et hovedstyrelses-
seminar, et lukket arbejdsmøde, hvor netop 
foreningsudvikling og en ”SSF-værktøjskasse” 
blev sat på dagsordenen. 

Vi startede arbejdet med oplæg og efterfølgen-
de gruppearbejde ud fra spørgsmålet om, hvad 
der fungerer godt, hvad kan gøres bedre, og 
hvor skal vi sætte ind også set i lyset af sam-
arbejdet mellem sekretariaterne og de folke-
valgte. 

De gamle garvede bestyrelsesmedlemmer har 
måske ikke brug for en vejledning til bestyrel-
sesarbejdet, men kan være til gavn som spar-
ringspartnere for de nye i bestyrelsen og for de 
næste generationer, der heldigvis rykker efter.

Alligevel kan vi med fordel få lavet en værk-
tøjskasse i form af en håndbog til bestyrelses- 
medlemmer i både amter og distrikter lige til 
at udlevere efter en generalforsamling med  
nyvalgte eller til brug online. Den skal både 
beskrive, hvad SSF er, hvad vi står for, men 
også komme med ideer til årets arbejde, give 
en håndsrækning med regler og økonomi samt 
mange andre oplysninger.

Grundet Corona-situationen blev arbejdet sat 
på standby, men det er dog genoptaget og vil 
hurtigst muligt blive præsenteret for hoved- 
styrelsen, forhåbentlig blive godkendt og der-
næst gjort tilgængelig for alle medlemmer og 
bestyrelser.

Ligeledes fik vi i fællesskab udarbejdet SSFs 
inhabilitetregler. Vores organisationsudvalg var 
kommet med et velovervejet og detaljeret for-
slag, som hovedstyrelsen i en god proces har 
arbejde med. Noget blev godtaget, andet æn-
dret eller forkastet efter gode og åbne diskus-
sioner. Afgørende var, at vi i fællesskab fandt  
en løsning med skærpet opmærksomhed på 
habilitetsspørgsmålet, uden dog at spænde ben 
for os selv på det folkevalgte område.
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Vi har aftalt, at vi tager de endelige regler op til 
evaluering i løbet af foråret 2021. 

Alt vores distrikts- og amtsarbejde var godt i 
gang, og en del generalforsamlinger var afholdt, 
da der så blev trykket på pauseknappen for os 
alle.

Situationen omkring Corona kommer jeg ind på 
senere.

Da vi langsomt startede mødeaktiviteterne op 
igen, kunne de sidste distriktsgeneralforsamlin-
ger og amtsgeneralforsamlingerne gennem- 
føres, og selvom vores vedtægter kræver disse 
afholdt senest 1. april hhv. 1. juni, havde vi grun- 
det den særlige situation kunnet skubbe og der-
med lovligt indkalde i august og september.

Dette krævede dog også landsmødet skubbet 
til den 21. november af hensyn til indkaldel-
sesfristen på 8 uger, og alle delegerede skulle  
vælges på generalforsamlingerne først.

Jeg holdt ord og har deltaget ved 19 forskel- 
lige generalforsamlinger i år. Det har været en 
fornøjelse at være rundt i hele Sydslesvig og 
møde mange lokale ildsjæle og trofaste med-
lemmer. Det er alle jer og dem, der er fun-
damentet for foreningen, og uden arbejdet i  
distrikterne havde der ikke været behov for et 
forretningsudvalg. Med alle de input, oplevelser 
og gode, hyggelige møder er jeg endnu mere 
stolt af at være formand for SSF. Så en stor tak 
til jer alle herfra. Forretningsudvalget har været 
talstærkt repræsenteret ved alle amtsgeneral-
forsamlingerne. Vi har derfor et godt indtryk af 
det daglige arbejde.

Forretningsudvalget havde ligeledes et møde 
med repræsentanter for de 3 faste udvalg. Her 

drøftede vi blandt andet, hvad dagsorden-
punktet ”nyt fra udvalgene” på hovedstyrelses- 
møderne fremover skal indeholde. Vi blev eni-
ge om, at det skal bruges til små korte med- 
delelser på den ene side og på den anden side 
til en aktuel orientering om udvalgsarbejdet og 
emnekredse, der lægger op til debat.

I dag skal vi igen vælge repræsentanter til de 
3 udvalg, og i Forretningsudvalget håber vi, at 
det lykkes at finde kandidater, der har lyst til 
at gå ind i det mere overordnede udvalgs- og  
foreningsarbejde.

Vi vil fremover holde møde med repræsentanter 
for udvalgene årligt. Det kan bidrage konstruk-
tivt til, at kulturen – en af vores kerneopgaver 
– rykker endnu mere i centurm for SSFs virke, 
navnligt i relation til arbejdet i hovedstyrelsen  
og distrikternes kulturaktiviteter.

Foreningsudvikling betyder også, at vi internt 
ser på vores struktur, på om noget skal foran-
dres eller med fordel kan effektiviseres. Dette  
er en løbende proces, som hovedstyrelsen også 
beskæftiger sig med.

Samarbejdet på tværs af mindretallet 

Arbejdet i Samrådet har til tider været lidt an-
spændt men er nu præget af åbenhed, dialog og 
konstruktiv vilje til samarbejde.

I foråret afleverede forvaltningscheferne det  
stykke arbejde, der var givet dem i opdrag, nem- 
lig en rapport om effektiviserings- og struktur-
muligheder i hele mindretallet.

Rapporten blev offentliggjort, og der blev ned-
sat en struktur-arbejdsgruppe af samråds- 
repræsentanter, der fik til opgave at komme 
med et bud på, hvordan vi skal komme videre 
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i processen, og hvordan vi får debatten rundt i 
hele mindretallet.

Vi blev enige om, at vi skal vide, hvad en frem-
tidig struktur skal kunne, og hvor vi i fællesskab 
vil hen. Vi skal fastlægge, hvad der udgør det 
danske mindretal, før vi forandrer den nuværen- 
de struktur. Vi skal ikke forandre bare for at 
forandre, men vi skal tilpasse strukturen, så vi 
bedst muligt kan opfylde vores fælles mål. Der-
til opstillede vi en del dilemmaspørgsmål fra 
hverdagen, som alle kan forholde sig til, og som 
kan være en god start på debatten.

Vi har i SSF haft strukturdebatten på hoved- 
styrelsesmøderne, siden vi begyndte efter  
Corona-pausen og har senest aftalt at holde et 
arbejdsmøde med henblik på hvordan vi griber 
arbejdet an og får lavet en endelig køreplan 
for strukturdebatten inden for SSF. I skrivende 
stund har dette møde ikke været afholdt.

En ting er dog klart, en sådan strukturdebat  
tager tid – og Corona gør og har ikke gjort det 
nemmere!

Det danske mindretal og 100-året for Genfor-

eningen - i Coronas skygge. 

Forbindelseslinjerne til Danmark

Fejringen af året 2020 blev fra dansk side skudt 
i gang den 10. januar både på Christiansborg og 
i Det Kongelige Teater samt med en festguds-
tjeneste i Vor Frue Kirke den 11. januar.

Vi var i Sydslesvig klar til at markere 100 året  
for afstemningsdagen i zone 2 og en frede-
lig demokratisk grænsedragning, da alt blev  
anderledes. Corona-nedlukningen ramte os, og 
alt gik i stå. Ingen af os havde nogensinde reg-
net med, at det, der skete den 14. marts, var 

muligt, og så netop i dette særlige år. Det er  
trist og ærgerligt, og det var nærmest grotesk, at  
alt lukkede ned og tilmed grænsen til Danmark 
lukkede præcis på denne dag.

Grænselukningen accepterede vi som en nød-
vendighed for at få Covid-19 under kontrol hhv. 
for at kunne styre udbredelsen, og det danske 
mindretal har selvfølgelig været og er stadig un-
derlagt de almindelige retningslinjer og restrik-
tioner. Da tiden dog kom, og der ikke længere 
var tale om sundhedsfaglige argumenter for 
en lukket grænse, har vi blandt andet sammen 
med SSW presset på for en genåbning. Vi ap-
pellerede til statsministeren om ikke at glemme 
grænselandet og mindretallenes tarv og gjorde 
opmærksom på vigtigheden af kontakten til 
Danmark og vedligeholdelsen af de nødvendige 
venskabsbånd og på grænselandets helt sær-
lige forhold.

SSF har også via sit kontaktarbejde på Chris-
tiansborg forsøgt at påvirke udviklingen omkring 
grænselukningen positivt, hvilket til sidst lykke-
des, omend i små skridt. 

Regeringen og en række nøglepolitikere skal 
have tak for deres lydhørhed i denne sag. 

Endvidere skal der rettes en tak til samarbejds-
partnere på Christiansborg for velvillighed i 
forbindelse med planlægning af kontaktarran-
gementer mellem Folketinget og Landdagen i 
form af konferencer og besøg, selv om en stør-
re delegationsrejse for MFere til Sønderjylland, 
Sydslesvig og Landdagen i marts måtte aflyses.
Man kan nu sige, at den 15. juni ikke kun kan 
fejres som den dag, Sønderjylland blev genfor-
enet med resten af Danmark, men også som 
den dag, vi Sydslesvigere igen kunne rejse frit 
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over grænsen og dermed pleje vore venskabs-
forbindelser og familiære bånd til moderlandet 
Danmark, vel også en slags genforening efter  
3 måneders nedlukning.

Statsminister Mette Frederiksen besøgte i den 
anledning mindestenen ved Krusaa, hvor Chris-
tian den X. mødtes med sydslesvigere i 1920. 
Her mødtes hun ligeledes med repræsentanter 
fra mindretallet for at vende den aktuelle situa-
tion.

Nedlukningen betød også, at festlighederne 
i juli på kongeskansen ved Dybbøl med plan-
lagt besøg af HM Dronningen og den tyske 
forbundspræsident blev aflyst. En pæn del af  
festlighederne på dansk side nåede at blive af-
holdt inden nedlukningen, mens der er omkring 
800 ændringer i form af aflysninger, udsættel-
ser eller tilpasninger i perioden fra 14. marts og 
frem til 12. juli. I alt 350 arrangementer håbes 
at kunne gennemføres frem til november 2020.
En del af de planlagte aktiviteter er henlagt til 
foråret 2021, så vi har fortsat noget til gode.

Aflysningerne omfattede også folkemødet på 
Bornholm og de særlige folkemøder i Jelling og 
Ribe.

Coronavirus krævede en lockdown, som vi ikke 
har været ude for før, så vi stod med mange 
lokale og landsdækkende aktiviteter, der umid-
delbart måtte aflyses. Årsmøderne og en lang 
række af SSFs planlagte kulturarrangemen-
ter blev aflyst, og foreningslivet gik nærmest i 
stå i løbet af foråret. Vi havde håbet at kunne 
starte op igen efter sommerferien men har i sid-
ste ende måttet realisere, at også efteråret og  
julen er præget af Corona-smittetal og restrik-
tioner.

Restriktionerne betød, at vores sekretariater 
ligeledes droslede ned på lavt blus og funge-
rede delvist via hjemmearbejde. SSFs huse, der 
normalt er steder, der ”sprudler af liv”, har altså 
stort set været mennesketomme i flere måne-
der. Jeg vil ved den lejlighed godt sige tak til  
alle vores medarbejdere, der har udvist forstå-
else og fleksibilitet i en svær tid. 

Heldigvis er der dog kommet liv i vores amts- 
sekretariater igen, så medlemsplejen og besøg 
på sekretariaterne atter er mulige. Der har 
selvsagt ligget en masse frivilligt bestyrelses- 
arbejde bag de utallige arrangementer, året  
skulle have budt på. Det har ikke været sjovt  
at aflyse, hverken for folkevalgte eller de an-
satte, men helbredet kommer altid i først række.

Selvom der hen over sommeren har været en 
langsom åbning af samfundet og mindretallet, 
har det stadig været svært at planlægge lokale 
SSF-arrangementer på grund af utallige restrik-
tioner og udfordringer. Mange steder har man 
forståeligt nok valgt at aflyse programmet frem 
til årsskiftet. Det er frustrerende at planlægge 
og lægge kræfter i noget, hvis det så i sidste 
ende må aflyses. 

Kultur og traditioner bygger på fællesskab  
og nærvær, hvilket for tiden ikke er muligt i et  
naturligt omfang. Selv fællessangen må vi give 
afkald på, noget der forbinder og skaber iden-
titet.

SSF har gennemført en række digitale events,  
bl.a. ved påske, på selve fødselsdagen og hå-
ber på nogle aftenmøder i løbet af efteråret, hvor 
SSFs 100-års jubilæum markeres.
Men det erstatter selvfølgelig ikke det fysiske 
møde, samværet og fællesskabet, som vi alle 
savner.
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SSF i 100 år – jubilæumsbogen

Den 26. juni fyldte SSF 100 år, og det skulle vi 
fejre med et stort brag ved årsmøderne 2020. 
Men de blev som bekendt aflyst. Alligevel skul-
le dagen markeres. Blandt andet blev med- 
arbejderne inviteret til morgenkaffe og hygge.

Der blev optaget et digitalt jubilæumsprogram 
på Flensborghus i løbet af dagen. Tak til Lars 
Salomonsen og Flensborg Avis for at optage, 
redigere og udsende programmet på avisens 
Facebook-side. Bag kulisserne havde Matthias 
og Rasmus arrangeret programmet. Tak til jer 
begge. 

Programmet indeholdt sang og taler, som blev 
præsenteret af Alexander von Oettingen. Tak til 
alle medvirkenede for de flotte indslag.

På den måde kunne medlemmerne hjemme  
fra deres stuer føle en smule fællesskab om-
kring denne festdag. Flere steder fandt fysis- 
ke møder sted. Blandt andet i Medborgerhuset, 
på Mikkelberg og Slesvighus. Herfra streamede 
man så fødselsdagsprogrammet i fællesskab. 
Som Husum Amt skrev det på Facebook, man 
fejrede SSF med anstand og afstand. Tak til jer 
alle.

I anledning af dagen kunne vi alle læse en  
særlig udgave af KONTAKT med mange dejlige 
hilsner.

Statsministeren fremhævede, at vi er noget helt 
specielt i grænselandet, og at vi ikke er og heller 
ikke vil blive glemt.

Formanden for Folketinget, Henrik Dam Chris-
tensen skrev i sin hilsen, at vi i SSF gør et  
kæmpe arbejde for at holde danskheden i live 
syd for grænsen, at vi bygger bro og gør Dan-
mark større.

Formanden for Sydslesvigudvalget, Christian 
Juhl kalder os et fyrtårn for mange andre min-
dretal, og Kultur- og kirkeminister Joy Mogen-
sen nævner, at der uden SSF nok ikke havde 
været et så levedygtigt og mangfoldigt dansk 
mindretal i Sydslesvig i dag. 

Desuden har der været utallige hilsner fra  
tysk side. Alle fremhæver SSFs betydning for 
mindretallet men også for forbundsrepublikken 
og landet Slesvig-Holsten. Vi er gode ambas-
sadører for dansk sprog og kultur, er med til  
at skabe mangfoldighed og kan ikke undværes.

Alle øvrige foreninger og institutioner har lige-
ledes sendt dejlige hilsner og varmende ord. 

Det er et fantastisk grundlag for os alle at  
starte de næste 100 år på – i fællesskabets  
tegn og med bekendelsen til det danske og  
mindretallet. 

Hvad havde et sådant jubilæum været uden 
en jubilæumsbog? Forskningsafdelingen ved 
Dansk Centralbibliotek ved leder Mogens Rost-
gaard Nissen og Merete Bo Thomsen blev sat 
på opgaven. De har læst utallige hovedstyrel-
sesprotokoller, amts- og distriktsprotokoller og 
forsket i vores historie. I forordet står der ”Den 

Slesvigske Forenings historie er tæt sammen-

vævet med dens medlemmers, derfor har vi 

valgt at fokusere på forskellige temaer, der dels 

berørte medlemmerne rundt om i de mange  

lokale distrikter, dels karakteriserer den udvik-

ling, som det danske mindretal mere overord-

net har gennemløbet i de forgangne hundrede 

år” – en spændende fortælling og en flot bog, 
der blev præsenteret med en smule forsinkelse 
den 25. september ved et lille arrangement på 
Flensborghus. Tak til jer begge for et kæmpe 
stykke arbejde.
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Ligeledes stor tak til Pædagogisk Salgscentral 
ved Ib Ansgar Jensen for finansiering af udgi-
velsen.

SSFs mindretalspolitiske arbejde i grænse-

landet og på forbundsniveau

Ud over vores kulturelle arbejde i Sydslesvig  
og kontakten til Danmark varetager SSF også 
en del mindretalspolitisk arbejde delvist i sam-
arbejde med SSW her i grænselandet og på  
forbundsplan.

Vi er repræsenteret i DialogForumNorden, og 
SSF sidder i Mindretalsrådet i Berlin.

I DialogForumNorden, der er regionens min-
dretalspolitiske forum, er SSF repræsenteret 
ved formanden og generalsekretæren. Vi mød-
tes fysisk og orienterede om aktuelt, vendte 
Corona-situationen og blev enige om, at der på  
trods af muligheder for videomøder og Skype 
er hårdt brug for fysiske møder og fællesskabet  
i vore mindretal. Det er en vigtig del af vores 
DNA at kunne mødes omkring vores sprog og 
kultur.

I mindretalsrådet har møderne været video-
møder. På grund af Corona-stilstanden og af-
lysninger er der ingen udadvendte møder i stor 
stil i 2. halvår af 2020. Halvåret vil blive brugt 
til at forberede møder og aktiviteter 2021 – fx  
møder med Innenausschuss og en parlamen-
tarisk aften.

I år fik vi så lagt sidste hånd på vedtægterne til 
et ”Mindretals-Kompetence-Netværk”, fik af-
holdt en stiftende generalforsamling og fik 
ensstemmigt vedtaget SSFs deltagelse i dette  
arbejde i hovedstyrelsen.

Netværket er et praktisk samarbejdsorgan orga-
niseret som e.V. På den måde bliver det muligt 
at søge offentlige midler til finansiering af fælles 
mindretalsprojekter, jf. § 8. Medlemskontingen-
tet er fastlagt til 250 euro årligt.

Vi har valgt forvaltningschefer og ansatte til  
bestyrelsesopgaven, da det er en naturlig del af 
deres arbejdsområde. SSFs generalsekretær 
sidder som bisidder i bestyrelsen. Som formænd 
er vi selvfølgelig sideløbende orienteret og  
med til at gennemføre de forskellige projekter.

Mindretals-kompetence-netværket er en uaf-
hængig konstruktion, der dog vil køre et ufor-
melt parløb med DialogForumNorden. 

Netværket vil være en naturlig del af SSFs  
nuværende europæiske mindretalsarbejde, så-
dan som det er forankret i foreningens resultat-
aftale med Sydslesvigudvalget. 

Med godkendelse af etableringen af dette net-
værk som e.V. vil det danske mindretal leve op 
til en af hovedrollerne på regionens mindre- 
tals- og grænselandspolitiske scene. 

Sidst men ikke mindst havde vi besøg af  
Ministerpræsident Daniel Günther, landdags-
præsident Klaus Schlie og Europaminister 
Claus Christian Claussen, der startede deres 
sommerrejse på Flensborghus torsdag den  
20. august. I anledning af 100 året for græn-
sedragningen og det dansk-tyske venskabsår  
stod rejsen helt i mindretallenes tegn. 

Vi havde et hyggeligt møde på Flensborghus, 
hvor blandt andet også mindretalsrådgiver  
Johannes Callsen deltog. SdU, SSW og SSF 
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orienterede om arbejdet og talte om identitet  
og forskellen på intergration og assimilation. 

Efterfølgende udtalte landdagspræsidenten  
følgende ”For Slesvig-Holsten er det vigtigt, at 
I bibeholder jeres kultur, at I holder fast I jeres 
sprog og identitet...”, og ministerpræsidenten 
fremhævede, at han føler sig blandt venner,  
når han besøger mindretallet. For deres ved-
kommende fortsatte turen på Duborg-Skolen  
og næste dag hos det tyske mindretal og  
blev blandt andet omtalt i Sat1 og i Schleswig- 
Holstein Magazin på NDR samme aften.

Endnu et tegn på, at vi er gået fra et mod hin-
anden til et med og for hinanden, uden at vi  
opgiver os selv.

Afrunding

Dette år og denne beretning blev helt ander-
ledes end forventet.

Corona og alt, hvad denne virus medførte og 
medfører har i den grad forandret vores hver-
dag og vores samvær. 

Vi har hen over sommeren langsomt åbnet  
op for samfundet og mindretalslivet igen. Det 
sker dog stadig med tilbagefald og stor forsig-
tighed. Enkelte koncert- og teateroplevelser er 
os forundt, men meget må fortsat aflyses.

Vi har alle en stor opgave i at få vore medlem-
mer nænsomt og forsigtigt ind i vores mindre-
talshverdag igen, så livet kan gå videre. 

Jeg vil afslutningsvis endnu engang sige tak  
til regeringen i København, til Folketinget og 
Kongehuset samt til den tyske regering i Kiel  
og i Berlin.

Der skal også lyde en tak til Grænseforeningen 
for det gode samarbejde og venskab henover 
grænsen. Det gælder både ledelse, ansatte  
og alle medlemmer og venner.

En stor tak til alle øvrige foreninger og institu-
tioner i Sydslesvig for konstruktivt og godt  
arbejde i fælles sag.

En særlig tak til generalsekretæren og til alle 
medarbejdere på Flensborghus og sidst men 
ikke mindst tak til alle amtssekretariaternes  
ansatte, alle øvrige ansatte rundt om i Syd- 
slesvig go til alle bestyrelsesmedlemmer for  
den utrættelige frivillige indsats og udholden-
hed i disse Coronatider. Tak til alle vore med-
lemmer, fordi I holder fast.

Jeg har et håb om, at afsavnet af fællesskabet 
omkring dansk kultur og tradition, fællessang  
og hygge, noget der måske var blevet til en  
selvfølge eller måske endda en sur pligt for  
nogle, igen bliver noget, vi værdsætter og ny-
der. Først når noget bliver taget fra os, ved vi, 
hvor meget det betyder, så lad os sammen få 
gang i mindretalslivet igen. Langsomt, betænk-
somt og i fællesskab.
Grundlaget for alt dansk forenings- og institu-
tionsliv er det folkelige og kulturelle fundament, 
som SSF i snart 100 år har haft ansvaret for  
at bevare og fremme.

Må dette fundament styrkes gennem en fort-
sat medlemsfremgang og medlemmernes klare  
bekendelse til danskheden, som den lever syd 
for grænsen.
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Beretning fra Kulturudvalget 
ved Knud Ramm-Mikkelsen 

Kulturudvalget er et af SSF’s faste udvalg, og 
hvert år er det en stor fornøjelse at kunne få lov 
til at berette om året, der er gået, siden sidste 
landsmøde.

Kulturudvalget består af 4 medlemmer plus  
formanden, og når vi mødes, deltager kultur-
konsulenten altid, samt ofte én eller flere af  
Generalsekretariatets medarbejdere.

Vi samles normalt ca. 8-10 gange pr. år, og  
får på møderne en orientering om afviklede  
arrangementer; tager stilling til diverse an-
søgninger; tager stilling til, ofte mange, tilbud 
fra musikere, grupper, foredragsholdere, kor, 
kunstnere og mange andre, der gerne vil på 
tur til Sydslesvig, og have mulighed for at vise, 
hvad de kan. Derudover overvejer vi, hvad ud-
valget selv kan sætte i værk – og om vi måske 
kan inspirere andre, til at afvikle diverse arran-
gementer. Og endelig, meget vigtigt: Vi får en 
orientering om, hvor vi p.t. står med økonomien. 
Med de mange løbende arrangementer, kan de 
være svært at bevare overblikket over økono-
mi. Det er derfor særdeles vigtigt, at vi har ret  
præcise tal, når vi skal bevilge eller afslå  
ansøgninger.

Vi arbejder naturligvis inden for de vedtægts-
bestemte formål, der siger, at vi skal gennem-
føre og støtte folkelige og kulturelle aktiviteter 
samt foredrag på amts- og distriktsplan og  
arrangere primært ikke-klassiske koncerter. 
Denne sætning har jeg og mine forgængere 
brugt de seneste mange år i vores beretninger. 
I år ville jeg lige tjekke, hvad der egentlig står  
på SSF’s hjemmeside. Der står kort og godt: 
Kulturudvalget arrangerer pop-, rock- og jazz-

koncerter, poetry slam og andre moderne kul-

turtilbud for SSF. Det understøttes af SSFs kul-

turafdeling.

Det gør vi. Blandt andet.

Arrangementer 2019 / 2020

En læsning af årsberetningerne tilbage i tiden 
vil vise en sand stjernerække af store og dygtige 
kunstnere – ofte musikere, som det har været 
muligt at præsentere for foreningens medlem-
mer. Der har gennem årene været en virkelig 
spredning af genrer, og hele Sydslesvig, mener 
vi, har været dækket godt ind i tilbud.

Listen af arrangementer inden for det sidste år 
vil også i år tilføje nye, gamle, store og gode 
navne, selv om listen, af meget kendte år- 
sager ikke vil blive så lang som ønsket, håbet 
og planlagt. Og nu er jeg kommet et stykke ind  
i beretningen, inden jeg kommer ind på C- 
ordet, som virkelig har sat sit præg på dette  
års kulturarbejde.

Men inden det kom så vidt, blev der naturligvis 
afviklet en række arrangementer. Jazz i Med-
borghuset i Egernførde er en god klassiker, der 
hver gang trækker et fint antal tilhørere. I efter-
året var det sangerinden Birgitte Soojin, der 
kom med, som det hed: Friends. En fin aften. 
Der er også altid en række julearrangementer: 
Blandt andre: Nordisk Jul med Helene Blum & 
Harald Haugaard feat. Esbjörn Hazelius. I år  
i Slesvig med omkring 300 publikummer i, hvad 
der blev kaldt et fantastisk arrangement. Mark 
og Christoffer – igen igen – med en masse  
gæster i Flensborghus. Og så var der Funky Jul 
i Slesvig: Chris Grey and The Blue Spand gav 
koncert lige inden jul. Julemåneden begyndte 
faktisk d. 1. december med endnu et sam-
arbejdsarrangement med firmaet Mittendrin 
GmbH, der ofte har gode danske og nordiske 
navne, hvor vi går i samarbejde. Denne gang 
var det gruppen Árstíðir, fra Island, der samle-
de næsten fuldt hus i Flensborghus’ sal.
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Med 680 betalende publikummer, er Nytårs-
koncerten med Lauseniana i Harreslev vist vo-
res største, faste kulturelle arrangement. Det er 
en stor omgang at få det hele organiseret, men 
det er samtidig en meget flot begivenhed, der 
er gennemført i mange år af distriktet i Harres-
lev. Jeg kan kun anbefale koncerten, der hvert 
år byder på festlig musik, spillet af et stort hold 
dygtige amatører, og hvert år med meget dyg-
tige professionelle solister.

I løbet af februar var vi også blandet ind i  
koncerter med sangerinden Indra; en irsk aften 
med Downtown Dynt i Kobbermølle; den dan-
ske folkgruppe Phønix i Vanderup og Rebecca 
Lou, som VestKystKultur havde valgt ud.

”Jazz på Flensborghus” nåede 2 af de 3 plan-
lagte koncerter. I januar en amerikansk saxo-
fonløve, Walt Weiskopf, sammen med hans 
europæiske trio, hvilket vil sige 3 danskere; og 
en ung / yngre tysk kvinde, Sarah Elgeti, der de 
sidste 10–15 år har boet i Danmark. Hun kom 
med hendes kvartet, og leverede en meget fin 
aften af lidt anderledes jazz. Igen fungerede 
alt virkelig fint på Flensborghus, men da ingen 
af navnene var deciderede topnavne, endnu, 
var der for en gangs skyld ikke helt udsolgt til 
jazzkoncerterne.

Endelig vil jeg også nævne et foredrag på  
Harreslev Danske Skole med en dansk TV-per-
sonlighed, Hanne Lundblad, der er kendt fra, 
eller i hvert fald, været med til at lave den me-
get kendte tv-serie: Badehotellet. Den sendes 
på TV2, hvilket der vist er ret mange her syd 
for grænsen, der af forskellige grunde, ikke kan 
modtage. Det var en fin aften, men igen kunne 
vi glæde os over gæster nordfra, der var med  
til at fylde op i rækkerne.

Vi var faktisk helt henne med d. 11. marts, før 
det gik helt galt. Jeg havde den dag en sam-
tale med Kulturkonsulent Nina, og vi mente  
bestemt, at vi godt kunne gennemføre den  
planlagte jazzkoncert med en engelsk sanger-
inde d. 13. marts – men i sidste øjeblik fik vi 
den aflyst, lige inden Claire Martin, som hun 
hed, satte sig ind i flyveren. Og det var godt, 
for det var ikke til at vide, hvornår hun kunne 
være vendt tilbage til England. Og så gik det 
ellers hurtigt med at aflyse – eller oftere, ud- 
skyde, arrangementer.
 
Det har været et frustrerende og langt forår  
og sommer. Aflysninger af fine og gode arran-
gementer har stået i kø – planlægningen af  
det kommende år har været meget vanskeligt 
– møder blev aflyst, og de helt vigtige ting blev 
aftalt pr. mail, hvilket har vist sig at være ok 
til ”traditionelle” afgørelse, men har der været  
behov for diskussion, er et møde, ansigt til  
ansigt langt at foretrække.

Vi er nu langsomt ved at komme i gang. Der  
har været et par arrangementer rundt omkring, 
og i lørdags blev der afviklet en udendørs- 
koncert i Flensborghus’ gård med et dansk 
navn: Elba, og et lokalt band: Salamanda. Et 
typisk arrangement med en stribe samarbejds-
partnere. Denne gang var det SdU, Aktivitets-
huset, Sønderborghus, Volksbad og SSF. Hvad 
der bestemt ikke var typisk var forholdene og 
vilkårene for at gå til koncert. Mundbind, na-
turligvis, til man sad på sin plads. Man måtte 
ikke stå op, eller synge med, og man måtte ikke 
røre dem, der sad ved siden af, med mindre det  
var en ægtefælle eller familie. Alligevel formå-
ede den unge Elba og Salamanda, at lave et  
fint og levende show, på trods af flere meter hen  
til de nærmeste tilhørere. Men det er svære  
tider for livekunst p.t. 
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Den kommende sæson

Naturligvis er meget planlagt til efteråret, og en 
del har vi været nødt til at aflyse eller skubbe 
endnu længere ud. Og andre ting bliver afviklet 
under andre former en tænkt og planlagt.

Jeg har fået oplyst, at der har været en utrolig 
god vilje til at hjælpe med at få arrangemen-
terne flyttet og skubbet, og alle har prøvet på 
at afhjælpe i situationen. Det gælder kunstne-
re, arrangører og ikke mindst på sekretariatet /  
sekretariaterne. Alle, der har været involveret, 
har ydet en kæmpe ekstra indsats, således 
at vi kan se frem til kulturarrangementer i de  
nærmeste måneder. Men under noget ander-
ledes forhold end tidligere.

Et af de store problemer er plads, hvilket vi alle 
mærker til hverdagen. Også i dag her til hoved-
styrelsesmødet. Men det giver store problemer, 
når der for eksempel kun må være omkring 50 
mod normalt op til 200 tilhørere i Flensborghus’ 
sal, som ellers bliver brugt meget. Og mange af 
de større sale, vi i mindretallet er beriget med, 
er slet ikke egnede til den nuværende situation. 
F.eks. med hensyn til antal toiletter. Og ekstra 
rengøring og afspritning og så videre.

I Flensborg er det lykkedes at flytte en række  
arrangementer til Tyske Hus, hvor det med 
de nuværende regler vil være plads til ca. det  
samme antal, som vi normalt har på Flensborg-
hus. Desuden har huset den professionalitet, 
der kræves i situationen. Andre steder bliver 
der arbejdet hårdt på at finde alternativer til de  
normale rutiner. Men det er meget vanskeligt.

De arrangementer, der p.t. er flyttet, er: De for-
budte sange med skuespilleren Bodil Jørgen-
sen og Martin Schacks Kvartet (22. oktober).  
Julekoncerterne med Harald Haugaard og  

Helene Blum samt Mark & Christoffer. Endelig 
flytter ”Jazz på Flensborghus” til Tyske hus. Jeg 
tror nok, at vi holder fast i vores 20 år gamle 
navn: ”Jazz på Flensborghus”, som virkelig er 
et kendt navn i miljøet både nord og syd for 
grænsen. Men her i efteråret kan vi præsentere 
Jesper Thilos kvartet (d. 5. november). Kjeld 
Lauritsens Hammond Trio med den franske 
violinist Caroline Bugala (d. 19. november), og 
endelig endnu et julearrangement, men hvilket: 
DR Big Band med deres jazzede og swingen-
de juleshow, sammen med sangerne Miriam  
Mandipira og Bobo Moreno (d. 8. december).

Forårets ”Jazz på Flensborghus” er faktisk også 
aftalt, men på grund af situationen vil vi gerne 
vente med at offentliggøre dem, da vi ikke aner, 
hvad der sker. Men 2 af de 3 er flytninger af  
aftaler. Én fra foråret, og én her fra efteråret.

I det hele taget afventer vi spændt på de kom-
mende uger og måneder. Og som alle andre 
håber vi, at vi på et tidspunkt vender tilbage til 
normale tilstande.

Tilskudsordning

Et af de områder, vi i år har haft på programmet 
til vore møder er distrikternes brugerbetaling og 
ikke mindst vores tilskudsordning. Vi er næs-
ten færdige med at diskutere, og principperne 
vil ikke ændre sig særligt meget. Vi er stadig  
parate til at hjælpe og støtte kulturlivet i først 
og fremmest distrikter og amter. Og vi er spe-
cielt parate til at støtte distrikter og amter, der 
har behov for støtte. Men er der nogle, der har 
godt fyldte pengekasser og bankbøger, mener 
vi ikke, at det er der, vi i første omgang skal 
sende penge hen. Amterne og sekretariaterne 
vil få en større rolle i at vejlede både distrikter, 
amter og kulturudvalget i, hvem der har behov 
for støtte til de ansøgte kulturarrangementer. 
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Retningslinjerne vil meget snart blive sendt ud 
til alle berørte.
Vi vil naturligvis også fortsætte samarbejdet 
med den lange række af foreninger, organisa- 
tioner og institutioner, som vi har arbejdet sam-
men med i de sidste mange år. Det er under- 
forstået, at det først og fremmest er danske, vi 
taler om, men vi har, og vil fortsat også have 
gode og givende samarbejde med tyske og an-
dre, som vil være med til at opfylde vores for-
mål: at lade Sydslesvig møde god dansk og 
nordisk kultur.
Vi støder af og til ind i problemer, når vi møder 
meget entusiastiske, venlige, dygtige og måske 
lidt insisterende privatpersoner, der har meget 
gode ideer, som egentlig lægger sig inden for 
vores områder. Der kan vi have vanskeligheder 
med at finde gode løsninger, hvis der ikke kan 
findes en forening, der går aktivt ind i et sam-
arbejde. Men vi tager (ofte) samtalen, og ser, 
om vi kan finde gode løsninger.

Økonomien

Et punkt, som vi altid har på vore møder er, 
hvor vi står nu – rent økonomisk. Det har tid-
ligere været vanskeligt at holde hånd i hanke 
med udgifter og indtægter, hvilket har besvær-
liggjort behandlingen af ansøgninger, specielt  
i de sidste måneder af et regnskabsår. Vi har  
de sidste år følt os godt klædt på til at tage be-
slutninger. Tak til konsulenten og regnskabs-
kontoret, at vi har denne vigtige service.

Afslutning

2020 har været et helt specielt år, som for- 
håbentlig bliver et enkeltstående år. Jeg håber 
meget, at vi i løbet af kort tid finder en måde at 
tackle de udfordringer, det giver, at en pandemi 
raser over hele verden. 

På trods af langt færre arrangementer, har alle 
været særdeles aktive i et besynderligt for-
eningsår.

En stor og varm tak til alle vore samarbejds-
partnere og alle i distrikter og amter for jeres 
store og aktive indsats for kulturlivet i en meget 
bred forstand.

Vi ser frem til det kommende års samarbejde, 
og vi i udvalget glæder os til deltage i små og 
store kulturelle arrangementer – uanset under 
hvilke vilkår de nu vil finde sted.

En stor tak til alle ansatte inden for foreningen, 
der i år har måttet arbejde endnu mere krea-
tivt og hårdt, for enten at afvikle kulturarrange- 
menter under vanskelige forhold, eller udskyde 
og aflyse allerede aftalte projekter.

Generalsekretariatets medarbejdere er naturligt 
dem, vi arbejder mest sammen med. Også her 
en stor tak til alle, så også vores udvalg kan ar-
bejde til glæde for hele Sydslesvig. En speciel 
tak til Matthias Runge, der har virket som vikar 
for konsulent Nina i det sidste års tid. Han har 
været en meget inspirerende medarbejder, der 
har haft kompetencer og kontakter vi fint har 
kunnet bruge i udvalget. 

Konsulent Nina er naturligvis en vigtig del af 
Kulturudvalget, og har som altid været dygtig og 
inspirerende, og hun sørger for, at vi er i god tid 
med at planlægge det meste. Tak for et godt og 
fortroligt samarbejde.

Endelig er der medlemmerne af udvalget: Det 
er, som i de forrige år, Kirsten Futtrup, Michael 
Juul Olsen, Bjørn Egeskjold og Eberhard v.  
Oettingen. Og som tidligere skrevet, er det en 
fornøjelse at deltage i kulturudvalgets møder  
og arbejde sammen med Jer. Tusind tak for det.
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Beretning fra Teater- og koncertudvalget 
ved Tine Bruun Jørgensen

Som formand for teater- og koncertudvalget 
kan jeg se tilbage på en helt anden sæson end 
den vi havde planlagt.

I udvalget lever vi selvfølgelig op til de vedtægts-
bestemte formål, som er at udbrede og pleje 
det danske sprog, værne om og fremme dansk 
samt nordisk kultur og drive folkeligt dansk virke 
i Sydslesvig via forskellige teaterforestillinger 
og ikke mindst  klassiske koncerter, som bliver 
tilbudt rundt om i distrikterne her i Sydslesvig.

Teater- og koncertsæson 2019-2020

Vi havde i den forgangne sæson planlagt at  
tilbyde vores publikum 27 teaterforestillinger og 
klassiske koncerter: alle igen samlet i det vel-
kendte brochureformat fra de forgangne år. Men 
desværre må vi her i slutningen af sæsonen 
konkludere, at vi måtte aflyse en del koncerter 
og teaterforestillinger pga. Covid-19 virussen.

Igen i år har vi i udvalget fået positiv respons 
på sæsonprogrammet, og kvaliteten har også 
været på et højt niveau næsten hele vejen  
igennem brochurens sortiment – og det tillader 
vi os at være lidt glade for og stolte over i ud-
valget.
 
Specielt glædede vi os i udvalget til vores sæ-
sonafslutning ”Fru Sauterne”, som vi desværre 
allerede meget tidligt i sæsonen måtte aflyse, 
da arvingerne til Kim Larsen modsatte sig den-
ne forestilling.

Vi indledte sæsonen med to flotte koncerter 
med Sønderjyllands Symfoniorkester, samt  
musicalen ”Lyset over Skagen”. Hvilket også 
var den voksenforestilling, vi fik solgt flest bil-
letter til.

Grundlaget for sæsonen var lagt, efterfulgt af 
højdepunkterne som ”Camille Clouds Brev- 
kasse” og Folketeatrets ”Så længe mit hjerte 
slår”. Sidstnævnte forestilling havde vi nok alle 
forventet noget anderledes, end det vi fik set. 
Jeg blev i hvert fald igennem sangene katapul-
teret tilbage til min barndom.

Børneforestillingen fra Folketeatret ”Skatteøen” 
blev et sandt tilløbsstykke i Læk.

En forestilling, hvor alle billetter blev revet væk. 
Men også en forestilling, hvor nogle af de små 
blev lidt bange. Dette har vi selvfølgelig taget 
til efterretning og ændrer lidt i vores koncept til 
næste år. Mere derom lidt senere i beretningen.

Tre fantastiske og meget forskellige danse-
forestillinger bød denne sæson på i henholds- 
vis Flensborg, Husum og Slesvig. Gang på  
gang bliver vi imponeret over, hvordan danser-
ne formår at inddrage os i deres skønne dan-
sende fortælling.

I udvalget var vi noget splittet omkring forestil-
lingen ”Dansk, danskere”, men vi blev enige 
om, at den skulle have en chance i Sydslesvig. 
Vi må dog blankt erkende, at denne form for  
humor og ikke mindst publikumsinddragelse 
ikke falder i helt så god jord i Sydslesvig.

Sønderjyllands Symfoniorkesters ”Børnejule-
koncert” blev afholdt i  Egernførde; en fin kon-
cert, hvor glade skolebørn bidrog til at skabe 
den rette julestemning.

Desværre fik vi ikke muligheden for en officiel 
Sæsonafslutning, så vi fik ikke meldt vore nye 
tiltag ud for den kommende sæson.
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Vi vil nemlig tilbyde hele to familieforestillinger 
tilegnet forskellige aldersgrupper, og så kan vi 
efter lange forhandlinger og ikke mindst be-
sigtigelser af lokaliteterne, annoncere at der i 
kommende sæson tilbydes opera i Deutsches 
Haus, også med mulighed for at booke bestem-
te siddepladser.

Vi oplever hele sæsonen igennem, at Sønder-
jyllands Symfoniorkester leverer den ene højt 
kvalificerede koncert efter den anden, og vi  op-
lever også at vi har fået mobiliseret publikum-
mer lidt mere til koncerterne, hvilket vi glæder 
os over.

På koncertområdet må vi erkende, at vi i den 
forgangene sæson har indfriet vores forvent-
ning i forhold til billetsalget, men vi må dog  
også erkende, at der fortsat er ledige pladser til 
koncerterne, som vi gerne vil have besat.

Grænseoverskridende samarbejde

Vi har i år fortsat brugt tid på det grænseover-
skridende samarbejde ”Opera på grænsen”. 
Det er et meget spændende samarbejde, der 
har til hensigt at kommunikere opera på en ny 
og folkelig måde. Det åbner ikke kun mulig- 
heden for at invitere et helt nyt publikum ind  i 
genren, men også at overraske det eksisteren-
de operapublikum. Som I jo sikkert har bemær-
ket havde udvalget igen valgt at tilbyde én af 
deres forestillinger i den forgangene sæson.

Sidste år beklagede jeg, at vi ikke finansielt 
kunne understøtte Opera på grænsens forestil-
ling i forbindelse med 100-året for afstemningen 
i 1920. Jeg kan dog med glæde berette, at vi 
har indgået et samarbejde med dem, så SFF 
støtter nu også denne forestilling.

I marts overgav vi dog vores plads i bestyrel-
sen til Jens Klastrup. 

Vores samarbejde med BDN og Teater Møllen 
omkring forestillingen ”Romeo og Julie” måtte  
vi desværre aflyse pga. corona. Vi håber dog, at 
vi kan tilbyde den forestilling næste år til som-
mer.

I SSF er vi medlem af ”Danmarks Teaterfor-
eninger” (DT), og det er til stor gavn for vores 
teaterarbejde i Sydslesvig. Udvalget deltager 
i de kurser, der tilbydes, og mange praktiske  
problemer løses med hjælp fra DT. 

SSF er af Kulturministeriet udpeget til at være 
medlem af Folketeatret, som er Danmarks  
førende turneteaters bestyrelse. En aftale, der 
går tilbage til den tid, hvor amterne fandtes, og 
hver især sendte en repræsentant til bestyrel-
sen.

Denne opgave varetages af Lene Lass, som  
synes at det er en meget spændende position 
at varetage.

Børnefestival

Desværre blev Teatercentrums store årlige  
børneteaterfestival aflyst. Dette betyder dog 
ikke, at der ikke kommer Ungdoms- og børne-
forestillinger ud til institutionerne. Vi har fundet 
en holdbar løsning for den kommende sæson.

I sæson 19/20 blev det til 28 ungdoms- og  
børneforestillinger, som blev set af 1472 børn. 
Desværre blev vi også her nødt til at aflyse  
diverse forestillinger pga. den verdensom-
spændende virus.

En børneteaterforestilling, som virkelig fik sat  
sit præg på mig i år, var: Teater Baglandet med 

forestillingen ”Juhu det er regnvejr”.
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En forestilling til de mindste, hvor Sofie Pal-
lesen formår med sin veloplagte mimik og 
sjove kropssprog at skabe magi ud af en helt 
almindelig morgenscene. Til sidst i forestillin-
gen oplevede alle tilskuere store som små den  
dejlige børnefølelse at løbe igennem vandpytter 
og blive regnet på. Juhu!

Teater og koncertbrochuren 2020/2021

Teater- og Koncertbrochuren for 2020/2021 har 
I alle allerede modtaget, og vi håber, at I synes 
godt om tilbuddene. I udvalget har vi allerede 
modtaget de første positive tilbagemeldinger, 
hvilket vi naturligvis er taknemmelige for.

Tak til udvalget og ikke mindst en kæmpe tak 
til Kulturafdelingen specielt til Nina, Matthias og 
Claudia, og ikke mindst en tak til alle jer, der 
intensivt arbejder på at få kulturen ud i hver en 
krog af Sydslesvig – både som arrangører og 
som praktiske medarbejdere. 

Den største tak skal dog gå til vores trofaste 
publikum, der altid støtter flittigt op om vore 
forestillinger og koncerter.    
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Dette er min beretning som udpeget formand 
for årsmødeudvalget. 

Efter landsmødet 2019 stoppede Gitte som for-
mand for udvalget. Jeg overtog opgaven, dog 
i fællesskab med udvalget. Jeg var i forvejen 
udvalgets repræsentant i Hovedstyrelsen.

Årsmødets motto

Mottoet blev offentliggjort på landsmødet:
”Årsmøderne i Sydslesvig 2020. Sprog, sang, 
mening og mod – det danske mindretal i 100 
år.”

Inspireret af Sigurd Barretts sang til mindretallet 
”Man må trække en grænse”, hvor man i vers 4 
synger ”Vi har sprog, vi har sang, vi har mening 
og mod”.

Plakat

Efter landsmødet gik udvalget i gang med det 
øvrige arbejde. Først skulle der laves en plakat. 
En ikke nem opgave i et jubilæumsår, og det 
tog da også længere tid end oprindelig plan- 
lagt. 

I sidste ende blev det en plakat af Timo Ess-
ner, der viser en fødselsdagskage med mange 
festende og syngende folk. Selv Dronningen er 
med på plakaten. Kom og se den og snak med 
udvalget om den. 

Fødselsdagssang

I forbindelse med årsmøderne skulle Sigurd 
Barrett komme med koncerten ”Sigurd fortæller 
om genforeningen”. Derfor udskrev vi en kon-
kurrence blandt skolerne om at skrive en fød-
selsdagssang til mindretallet. Melodien skulle 
være ”I dag er det Oles fødselsdag”. Præmien 
var en skolekoncert med Sigurd.

Mange deltog, og i vores takkebrev til skoler- 
ne, skrev vi blandt andet:

”I har alle vist, at I kan lege med sproget og  
lave en sang. I har en mening om mindretal-
let og fødselsdagen, desuden har I udvist mod  
ved at deltage i vores konkurrence. Det er 
ikke alle, der kan vinde og Sigurd har ikke haft  
det nemt, da han skulle finde vinderne.

Vi vil gerne takke jer alle for de fine sange og 
håber, at I prøver igen en anden gang. Et dansk 
ordsprog hedder ”tab og vind med samme sind”, 
så det håber vi, at I gør.

Samtidig ønsker vi alle vindere tillykke og hå-
ber, at I nyder jeres koncert med Sigurd til  
næste år. Den har I til gode.”

Der blev indsendt mange fine forslag og vin-
derne blev Jens Jessen Skolen, Gottorpskolen, 
Ejderskolen sammen med Vestermølle Danske 
Skole. Endnu engang tillykke til jer alle.

Corona og aflysning
Vi nåede ikke at præsentere den endelige plakat 
inden Coronapandemien nåede Sydslesvig. Vi 
ventede og var meget spændte på, om vi over-
hovedet fik mulighed for at gennemføre disse 
særlige årsmøder. Men beslutningen faldt, og vi 
måtte se i øjnene, at vore festligheder ikke kun-
ne gennemføres. Det var og er meget ærger- 
ligt, men helbredet kommer altid i første ræk-
ke. At skubbe det til senere på året, var i sidste 
ende heller ingen mulighed.

Resten af forberedelserne faldt derfor til jorden. 
Vi ved dog, at mange allerede havde planlagt 
rigtig meget. Det skal I alle have tak for.

Vi har valgt, at vi næste år – 2021 – gennem- 
fører vores jubilæumsmøder under det plan-
lagte motto. Dermed håber vi, at jeres ideer 
og initiativer ikke er spildte. Alle ansøgninger 
fra 2020 kan altså overføres til 2021, hvis det  

Beretning fra Årsmødeudvalget 
ved Fred Witt
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ønskes. Hvis der er ændringer i jeres allere- 
de afleverede årsmødeskema, kan I meddele 
det til jeres amtskonsulent, gerne meget hurtigt, 
ellers bibeholdes jeres ønsker og meddelelser.

Der er derfor ikke mere at berette om årets fest-
ligheder. 

Der skal dog siges, at vi fik en del medieop-
mærksomhed i forbindelse med aflysningen.

Det fremtidige udvalg

Der er valg ved kommende landsmøde. Vi 
mangler 2 nye personer til årsmødeudvalget, 
da Gitte og Jørn måtte stoppe, efter at vores 
inhabilitetsregler blev vedtaget. Vigtigst er for-
mandsposten. Så I må gerne tænke over mu-
lige kandidater til landsmødets valg. Hellere for 
mange end for få.

Gerne en fra hvert amt for at have hele Syd-
slesvig med i udvalget.

Måske er der også nogle unge i jeres distrikter 
der gerne vil være med.

Afsluttende tak

Stor tak til Nina, Matthias og Claudia for deres 
arbejde og hjælp.

Stor tak til Jens for gode møder i forbindelse 
med årsmødeplakaten.

Stor tak til hele årsmødeudvalget for dejligt  
og konstruktivt arbejde og fordi I altid kommer 
til møderne.

Og tak til alle – vi ses 2021 til den helt store  
fest. 
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Beretning fra Billedsamlingsudvalget 
ved Erik Fredens

Nyt depotrum på Husumhus

Vi var heldige i billedsamlingsudvalget, da vi  
den 11. marts samledes i Husum for at indret-
te det nye depotrum på Husumhus. Få dage  
efter lukkede samfundet som bekendt ned 
og herunder også landegrænsen. Men intet- 
anende fremtidens restriktioner kunne vi  
arbejde tæt sammen – ingen afstand skulle  
afholdes, ingen masker skulle påklæbes – og  
vi kunne endda gå på fortovscafe og spise  
frokost bagefter. Det var både effektivt og  
hyggeligt, og så fik vi indrettet vores nye depot-
rum, som vi har fået ekstra, udover det, vi havde 
i forvejen oven på sekretariatet. Her fik vi ved 
fælles hjælp snedkereret et stort hyldesystem 
sammen, hvor der nu er plads til en anseelig 
mængde værker også af en markant størrelse. 
Det giver luft i det andet lokale, hvor pladsen 
allerede var blevet lidt trang. Det hele tager  
sig således mere overskueligt og præsentabelt 
ud. 

I 1999 aflagde min forgænger Harry Jensen  
sin beretning for Hovedstyrelsen, og han med-
delte, at SSFs billedsamling dengang bestod af 
175 værker. I dag er denne samling vokset til 
ikke mindre 812 billeder – En anseelig vækst 
der udgør mere end en firedobling. Langt de  
fleste stammer fra donationer, og derudover  
har vi selv foretaget en del indkøb. Denne  
øgede mængde billedmateriale afspejler sig 
især på væggene rundt omkring i vore for- 
samlingslokaler, men også i vores depot, som  
vi nu heldigvis nu har fået udvidet med en hel 
del flere hyldemeter.

Digitale billedregistrant

Jeg bebudede sidste år, at vi hen over som-
meren ville registrere hele billedsamlingen – 

værk for værk. Dette er sket nu. På foreningens 
hjemmeside, kan man søge i registranten un-
der kunstnernavn, eller man kan vælge at søge 
gennem motiv, hvor der er 29 søgemuligheder; 
såsom landskab, figurbilleder, abstrakt, design, 
skulptur etc. – det gør det nemt at orientere sig 
i samlingen. Man kan også direkte se, hvorvidt 
værkerne er tilgængelige eller udlånte. Dette 
sidste er dog stadig under udarbejdelse, men 
forventes snarest afsluttet. Vi kan således glæ-
de os over, at vi har fået afrundet vore tre store 
projekter: registreringen af hele Chr. Schades 
donation, organisering af databasen så der  
kan søges målrettet i denne samt fået indret-
tet depotforholdene, så billederne både er op-
bevaret under forsvarlige forhold og således, at 
man kan orientere sig i lokalerne, når man vil 
udvælge billeder til låns.

Nyanskaffelser
Vi har besøgt Marie Fuhrmann enken efter 
Siegfried Fuhrmann med henblik på anskaf-
felse af et værk efter sidstnævnte. Siegfried 
efterlod sig en anseelig kunstnerisk produk- 
tion, herunder en hel del enestående bronze-
værker, som specielt havde udvalgets inte-
resse. Vi har hidtil ikke i særlig høj grad købt  
tredimensionale værker, men mest holdt os til 
fladen og dermed væggene. Dette ønskede 
vi at råde bod på. Efter grundige overvejelser 
besluttede vi os for en rigtig flot ko i bronze, 
anbragt på en opsats med en karakteristisk 
poleret kugle i midten. Der er her tale om en 
professionel afstøbning efter en sikker model- 
lering i Siegfrieds hånd. Vi er meget tilfredse 
med den. Den måler ca. 40 cm i højden, og  
skal nok veje 5-6 kilo, så det er ikke en man lige 
løber med. Den har indtil videre fundet en plads 
på Mikkelberg.
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Julemærket 2019

Julemærket var i år tegnet af Marit Beckmann. 
Jeg præsenterede hende i sidste års beretning, 
idet vi havde anskaffet os et stort fuglemaleri 
fra hendes hånd – et motiv fra Vadehavet. Et 
billede der nu hænger på Skipperhuset. Også 
julemærket kom til at stå i fuglenes tegn med 
en flot serie dyremotiver fra Vestkysten, holdt 
i julens varme farver. For første gang prøvede 
vi at sælge mærket online på hjemmesiden, 
altså et E-mærke, men vi må desværre kon-
statere, at det var med en begrænset suc-
ces, idet der kun blev solgt 9 eksemplarer 
heraf. Dette kan undre, da mange interesse-
rede gennem årene har efterlyst netop denne  
adgang til julemærket. Det vil dog fortsat være 
muligt at købe E-mærket fremover, da vi føler 
os overbeviste om, at interessen kun kan være 
stigende. Jeg kan ved denne lejlighed ikke  
undlade at opfordre SSF til at anvende mærket 
ved sine digitale julehilsner. Det positive er til 
gengæld, at salget af de traditionelle julemær-
ker har vist en lille vækst i forhold til året før, idet 
der er solgt 975 ark.

Kunstnerkort

Kunstkortet var ligeledes tegnet af Marit Beck-
mann og forestillede Sort Sol over marsken.

Donationer

Vi har også i år modtaget gaver, idet vi har fået 
overdraget tre malerier af Hans Busch-Alsen  
af Anne-Birgitte Jacobsen, samt et billede malet 
i sand fra Kirsten Jensen og ét af Aase Osholm. 
Det er vi meget glade for.

Tak

Vi har haft et fortrinligt samarbejde i vores lille 
udvalg, så der skal lyde en stor tak til Jytte Møl-
ler, Grethe Bay samt Lisbeth Kochanski. Jeg 
skal dog beklage, at Corona-krisen har ramt  
vores arbejde og forhalet flere processer, lige-
som vi har set det i det øvrige samfund.
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Beretning fra Danevirke Museum 
ved Lars Erik Bethge

For at starte med det bedste først: Årets  
højdepunkt var uden tvivl Hendes Majestæt 
Dronningens besøg på Danevirke i september 
2019. Efter eget ønske besigtigede Margrethe 
II Porten til Norden og museet. Sammen med 
en række æresgæster fik den arkæologikyn- 
dige regent af museumsleder Nis Hardt og to 
repræsentanter for Archäologisches Landes- 
amt både præsenteret den ny udstillings-
væg om verdensarven Hedeby-Danevirke og 
en række spændende arkæologiske fund fra 
porten samt området omkring volden. Under  
besøget afslørede Dronningen også en officiel 
UNESCO-plakette for verdensarven Hedeby-
Danevirke, der indeholder både den tyske og 
den danske version af verdensarvsstedets bo-
mærke, ved museet. Besøget har efterladt var-
me, varige minder på Danevirke – og forhåbent-
lig også hos de mange hundrede skoleelever 
og andre tilskuere, der bakkede op om arrange-
mentet og trodsede den strømmende regn, for 
at få et glimt af Dronningen.

Besøgstal og Corona

Udviklingen på Danevirke Museum (DAMU)  
har i 2019 fortsat været præget af den gode  
udvikling, der begyndte forud for udnævnelsen 
af Danevirke og Hedeby til UNESCO-verdens-
arv i sommeren 2018, og som er beskrevet i 
den Blå beretning 2019. Mens danske gæster 
trofast har opsøgt museet, også før UNESCOs 
 beslutning, bliver en stor del af den tyske 
befolkning og ikke mindst de tyske turister, som 
holder ferie i området, først opmærksom på Da-
nevirkes betydning nu. De sidste års stigende 
tendens i besøgstallet fortsatte også i 2019, 
hvor museet med 24.651 gæster, deraf 11.546 
betalende, kunne øge sit besøgstal med 20 %  
i forhold til det forudgående år.

Danevirke Museum åbnede sæsonen 2020  
den 1. marts og havde åbent til lockdown i  
Tyskland den 13. marts. I dette tidsrum nåe-
de 555 mennesker at besøge museet og/eller  
parken, hvilket svarer til mere end en fordob-
ling af tallet for samme tidsrum i 2019. Dette  
svarede også fint til besøgsforventningerne 
for 2020, hvor DAMU, efter alt at dømme, stod 
til at forhøje sit besøgstal betydeligt henover 
hele året. Både med hensyn til nedlukningen 
den 13.03. og genåbningen den 19. maj valgte 
DAMU at følge sin regionale partner Schleswig-
Holsteinische Landesmuseen inklusive Hede-
bymuseet. Lockdown omfattede også påske-
ferien, der traditionelt er højsæson for museet. 

Efter at museet har kunnet genåbne under 
skærpede betingelser – bl.a. har antallet af 
samtidige besøgende i bygningen været limi-
teret til først 30 og senere 35 – har forvent-
ningerne til året hidtil ikke helt kunne indfris. I 
juni 2020 havde museet 37 betalende enkelt-
gæster og 388 gruppegæster mindre end i juni 
2019. I juli måned steg antallet af betalende 
besøgende til gengæld med mere end 40 %  
i forhold til samme måned 2019. Dette skyldes 
sikkert, at flere, både i Danmark og Tyskland, 
holdt ferie i nærområdet. I august har der atter 
været et lettere fald i besøgstallene i forhold til 
2019, dog kun et ret beskedent minus blandt  
de betalende gæster, på 65 voksne og 89  
gruppebesøgende. I skrivende stund (sept. 
2020) ser det ud til, at grupperne vender til-
bage i større omfang. Dette er særdeles glæ-
deligt, fordi gruppebesøg, især uden for hoved- 
sæsonen, er en vigtig indtægtskilde for museet. 
Den videre udvikling afhænger dog fortsat 
stærkt af, hvilke regler der kommer til at gælde 
i resten af året. 
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Entrétab under nedlukningen har (beregnet 
på baggrund af sidste års besøgstal) været på 
mindst 7668 €. I juni kunne vi stort set holde 
skindet på næsen. Til gengæld har der i juli-
august været merindtægter i entré i forhold til 
2019 på næsten 11.000 euro. På den anden 
side står dog et behov for en del investerin-
ger og ekstra løbende omkostninger, for at få  
museet gjort ”Corona-sikkert”, således, at der 
under bundlinjen stadig er et underskud i for-
hold til 2019. 

Tallene må også sammenholdes med, at de  
stadigt stigende besøgstal lagde op til en  
gevaldig indtægtsstigning i 2020, der så hidtil 
ikke indtraf, fordi folk var forsigtige, fordi vores 
danske hovedkundekreds længe var afskå-
ret fra et besøg på grund af grænselukningen 
og fordi grupperejser pr. bus til Danevirke, 
nærmest ikke fandt sted før anden halvdel af 
august. Derfor er det faktiske tab væsentligt 
højere end 2019-sammenligningen umiddel- 
bart lægger op til.

At det ikke gik langt værre, skyldes ikke  
mindst, at museet havde ændret sin prisstruk-
tur pr. 1. marts. Prisen for voksne besøgende 
blev forhøjet fra 3 til 5 €, til gengæld har alle 
børn under 16 nu gratis entre (hidtil 1 €). Grup-
per (hidtil 2 €) betaler nu 3 € pr. person hhv. 
1,50, såfremt de samtidig har booket en guide 
via museet. Desuden er prisen for guidede 
ture sat op fra 50 til 60 € pr. time for bedre at  
matche priserne i Hedeby, 10 af dem går til  
museet. Dette har været med til at afbøde et 
endnu større tab i forbindelse med pandemien. 

Det samlede økonomiske tab på grund af den 
totale lock down og de efterfølgende restrik- 
tioner, vil først kunne gøres præcist op til  

december, når bl.a. museumsshoppens års-
overskud beregnes.

Formidling

DAMU har bl.a. imødekommet den alment 
voksende interesse for det største danske for-
tidsminde og verdensarven ved at udvide akti-
vitetstilbuddet i Danevirke Arkæologiske Park. 
I samarbejde med forhandler og håndværker 
Sven Hopp, som glædeligvis har etableret sin 
vikingebod foran museet, har der i efterårs- 
ferien 2019 for første gang været afprøvet et 
sammenhængende ferieprogram, der var mål-
rettet børnefamilier. I samme regi blev der gen-
nemført en stor bueskydningskonkurrence for 
vikingeskytter i den arkæologiske park i oktober.

2019 har der i alt været 2.358 skolelever på 
besøg på DAMU. I efteråret 2019 arrange-
rede skoletjenesten ud over de sædvanlige 
klassebesøg, også en række større og sær-
lige arrangementer. Deriblandt var et længere 
samarbejdsforløb med en historieklasse fra 
A.P. Møller Skolen og et stort skoleprogram  
med 1864-soldater for en skole fra Esbjerg. 
Også i de to første martsuger 2020 fandt der 
en række delvist større skolebesøg sted, i alt  
fem, før Corona afbrød programmet og alle 
bookinger måtte annulleres. Før sommer- 
ferien var der kun et skolebesøg. Efter sommer-
ferien til starten af september har der været  
12 skoleklasser på besøg, så udviklingen ser  
ud til at være vendt. Men også her gælder det,  
at museet med 519 skoleelever fra marts til 
august 2020 nok ikke vil nå op på sidste års 
tal og slet ikke vil få den forventede tilvækst. 
Da skoleklasser har gratis adgang til museet  
og kun betaler for rundvisninger og andet  
program, er de økonomiske konsekvenser på 
dette område dog begrænsede.
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DAMUs besøgstjeneste har i løbet af 2019 ud-
viklet et omfattende program, der bl.a. også 
omfatter vikingeaktiviteter, kunstaktiviteter, fa-
miliefødselsdage og særlige vandringer som 
gruppetilbud. Programmet præsenteres i en ny 
folder, der er blevet fordelt rundhåndet i regio-
nen og i mellemtiden er udkommet i 2. udvidet 
oplag. Formidlingsmedarbejder Lisbeth Bred-
holt-Christensen har desuden i 2019 og 2020 
vist flaget på læringsmesser i Danmark for at 
gøre skolelærere opmærksomme på mulig- 
heden for et besøg på Danevirke. En promo-
vering af DAMU ved de Historiske Dage i Kø-
benhavn i marts 2020 i en fælles bod med SSFs 
generalsekretær og Grænseforeningen måtte 
dog aflyses pga. Corona. 

I december 2019 lykkedes det med hjælp fra 
Folketingets Sydslesvigudvalg at sikre besøgs- 
tjenesten for skoleklasser på museet med pro-
jektmidler for årene 2020-23. Inden for projek-
tets rammer skal formidlingsmedarbejder Lis-
beth Bredholt Christensen udvikle nyt materiale, 
der i højere grad knytter formidlingen af det  
historiske anlæg sammen med information om 
den danske befolkningsdel i Sydslesvig. Del af 
projektet er også, at skoletjenesten opretter et 
eget netværk for et tættere samarbejde med re-
levante aktører i og omkring mindretallet. Dette 
har, ligesom planlagte messebesøg, dog måttet 
aflyses i første halvår 2020. Desuden deltager 
DAMU fortsat i formidlingsarbejdet indenfor det 
regionale netværk Klasse Aktion.

I 2019-2020 har DAMU fortsat med at udvik-
le tiltag til at gøre et besøg på museet mere  
attraktivt for børnefamilierne. Der er bl.a. blevet 
udviklet en quiz til museets små gæster, der  
følger dem på deres vej gennem museet, hvilket 
bliver vel modtaget. Det øger helt øjensynligt 

hele familiens besøgskvalitet på stedet. Sam-
tidig er der sørget for, at der i de nye udstillings-
dele om Danevirke er flere ting at tage og føle 
på, deriblandt byggemateriale som kampesten, 
der blev hugget til for 1200 år siden eller tegl-
sten, som blev brændt i 1100-tallet. Bag museet 
er der etableret en stor sandkasse, hvor især 
de yngre besøgende har mulighed for at af-
prøve reproduktioner af historiske spader, som 
er blevet fundet ved arkæologiske udgravninger 
i Danevirke. Her har skolelever også mulighed 
for at afprøve byggeri med teglsten, kampe-
sten og træ. Sådanne tiltag vil vi gerne udvide, 
men desværre har de strenge hygiejneregler 
gjort det vanskelige at arbejde med genstande,  
som må berøres.

Da museet med sin begrænsede stab ikke er  
i stand til at tage imod de mange grupper, der 
ved siden af skolerne forespørger en guidet 
rundvisning på Danevirke, samarbejder vi med 
en god håndfuld frie guider, som står til rådig-
hed med deres ekspertise. For at sikre kvali-
teten af disse tilbud, der formidles via museet, 
har museet for 2020 planlagt en række videre- 
uddannelses-arrangementer, der også har haft 
sigte på potentielle nye rundvisere. Den om- 
fatter både egne foredrag og formidling af til-
bud fra andre. Rækken har måttet stoppes  
medio marts på grund af Corona, men er startet 
op igen til september. 

Udstillinger

Danevirke Museum åbnede efter vinterpausen 
den 1. marts med en særudstilling i anledning 
af 100-året for folkeafstemningen om græn- 
sen. Udstillingen 100 år senere… Mindretalsliv 
i Sydslesvig i dag præsenterer pressefotos af 
mindretallets medlemmer og aktiviteter fra de 
sidste år. Den er blevet til i samarbejde med  



24

SYDSLESVIGSK FORENING ·  BLÅ BERETNING 2020

fotograferne Tim Riediger, Lars Salomonsen og 
Martin Ziemer. Udstillingsåbningen var en suc-
ces og tiltrak omkring 100 mennesker. At den 
dermed endte med at blive det eneste større 
2020-arrangement i Sydslesvig i første halvår, 
var der ingen der på dette tidspunkt kunne for-
udse. Særudstillingen var oprindeligt annonce-
ret til tidsrummet 1. marts til 17. april, men da 
museet måtte lukke dørene på grund af Corona-
restriktioner fra den 13. marts til den 19. maj, 
blev tiden forlænget til den 31. juli 2020. Tal- 
rige forespørgsler om netop denne forlængelse  
viste, at mindretalsmedlemmer oplevede denne 
udstilling som en væsentlig del af jubilæums-
året.

Museets andet store udstillingsprojekt i an-
ledning af 2020-jubilæet har dog helt måttet 
udskydes og vil kun til dels kunne omsættes i 
indeværende år. Udstillingen Vom Grenzkampf 
zur kulturellen Freiheit – 100 Jahre Minder-
heiten im deutsch-dänischen Grenzland er 
blevet til som fællesprojekt med Deutsches  
Museum Nordschleswig. Projektets ene del  
består af udstillingsvægge med en komprime-
ret fremstilling af de to mindretals historie siden 
1920, deres forhold til grænsen og den mindre-
talspolitiske udvikling, samt eksponater fra de  
to mindretalsmuseer. Denne udstilling, der blev 
til i vores regi, ledsages af en fotoudstilling med 
titlen Ansigter 2020, som omfatter moderne  
portrætter af 20 mindretalsmedlemmer og korte 
tekster med udsagn om deres forhold til min-
dretallene. Portrætterne er taget af de sydsles-
vigske fotografer Tim Riediger og Martin Zie-
mer samt Lars Salomonsen og Lene Esthave 
fra Sønderjylland. Udstillingen – der er støttet 
af Den slesvig-holstenske Landdag og Inves-
titionsbank Schleswig-Holstein – skulle have 

været åbnet den 17. marts i Landdagen i Kiel, 
men blev aflyst på grund af Coronaudviklingen. 
Deludstillingen Ansigter 2020 er blevet vist på 
Mikkelberg Center for Nordisk Kunst i somme-
ren 2020. Dele af ansigterne vil også være del 
af de slesvig-holstenske 2020-festligheder, der 
i reduceret form gennemføres i Det tyske Hus  
i Flensborg til november. Den samlede udstil-
ling i Kiel, inklusive den historiske del og ekspo-
nater, har dog måttet udskydes til februar 2021.

Den ufrivillige Corona-pause brugtes bl.a. på 
at udvide Danevirke udstillingen med en ræk-
ke mindre tilføjelser. Dertil hører en ny montre 
med Danevirke-byggemateriale fra 700-tal-
let frem til middelalderen og originale bygge-
redskaber, der også sætter tal på de enorme 
mængder af materiale, der blev brugt til det 
gigantiske bygningsværk. Derudover er der 
etableret en montre med genstande som be-
lyser myten om Thyra Danebod og Danevirke. 
På museets vægge præsenteres nu også et lille 
udvalg af antikvariske kort og prospekter med 
særlig betydning for Danevirke, samt et stort 
maleri – en forstørret kopi af Lorenz Frølichs  
berømte billede af dronning Thyra, der får  
bygget Danevirke – som museet netop har fået 
som gave af Søllested Gymnastikforenings 
Venner med understøttelse af Grænseforenin-
gen på Lolland. I mindretalsudstillingen er der 
etableret en skærmpræsentation. Den kan dog 
kun afbøde en del af den mangel, der er op- 
stået ved, at de iPads, der supplerer udstil-
lingens genstande med tekst, ikke har måttet  
anvendes på grund af smitterisiko.

Den 15. august 2020 kunne DAMU åbne sin 
første arkæologiske særudstilling nogensinde 
med fund fra vikingebopladsen i Ellingsted. Tak-
ket være det gode partnerskab med Schleswig-
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Holsteinische Landesmuseen lykkedes det 
at udlåne en række særdeles fine metalfund 
fra fundstedet ved det vestlige Danevirke, der 
først er blevet opdaget for syv år siden. Ud- 
stillingen ”Ved vejen – vikinger ved det vest-
lige Danevirke” blev mulig, fordi museets an-
den samarbejdspartner Museum Sønderjylland 
generøst udlånte en splinterny klimamontre, 
så DAMU for første gang var i stand til sikkert 
at udstille fund af denne karat, der i Danmark 
uden tvivl ville gælde som danefæ. Vikinge-
særudstillingen er blevet taget meget vel imod 
efter åbningen den 15. august og må allerede 
nu, efter få uger, betragtes som en ubetinget 
succes. Ikke kun, fordi den gør museets tilbud 
mere attraktivt og tilmed trækker gæster, som 
ellers ikke ville have haft besøgt museet. Med 
Ellingsted-udstillingen lykkedes det dermed 
samtidig at markere overfor lokalsamfundene 
langs volden, at DAMU er deres museum og  
at museet er formidlingsstedet nr. 1 for Dane-
virkes arkæologi og historie. Udstillingen kan 
ses på museet frem til den 13. december, hvor 
DAMU går i vinterhi.

Både for 2020-udstillingen og vikingeudstil-
lingen er der produceret særskilte kataloger, 
som fortsat kan erhverves på museet og også 
ud over udstillingernes varighed, fungerer som 
selvstændige publikationer.

Arrangementer

I starten af 2020 havde vi truffet en aftale med 
vikingegruppen Opinn Skjold om en række 
store fælles arrangementer i den Arkæologiske 
Park i løbet af året. En del af dem har måttet 
aflyses helt på grund af Corona-restriktionerne. 
Det gælder også for en række arrangemen-
ter og tilbud sammen med andre partnere. En  
planlagt ”Ildens Nat” har dog kunnet omsættes  

i mindre målestok og under hensyntagen til  
aktuelt gældende regler. Ildfesten den 5. sep-
tember, der involverede frivillige både fra mu-
seet, vikingegrupper og endda Dannevirkes 
borgmester, trak ca. 400 besøgende i løbet 
af aftenen. Et femtimers program fra 17 til 22 
gjorde det muligt, at folk kom og gik, således, 
at der på intet tidspunkt var mere end de 250 
gæster, museet selv havde sat sig som limit.  
Arrangementet var en succes og lægger op til, 
at det gennemføres i større form i 2021, såfremt 
restriktionerne for offentlige arrangementer til-
lader det. Såfremt alt går vel, vil der i løbet af 
efteråret 2020, være en bueskydningsturnering 
og en juleafslutning ved museet. 

Markedsføring

Museet har også 2019-2020 fortsat sine be-
stræbelser på at producere et tidssvarende 
informationsmateriale. I 2020 er der udgivet 
en ny folder med informationer om den Arkæo- 
logiske Park og museet, samt en folder med 
museets tilbud. Begge bruges som informa-
tionsmateriale ved volden og som reklame- 
materiale hos turistinformationer og hoteller 
i Sydslesvig, på messer mm. De vil i løbet af  
efteråret suppleres med en hårdt tiltrængt pub-
likation om Danevirkes historie og arkæologi 
på dansk og tysk, som skal kunne erhverves  
under besøg på museet. 

Museet har desuden i højere grad, ud over an-
noncer, gjort brug af digital markedsføring via 
sociale medier, især Facebook. En særskilt  
annoncekampagne, dér i forbindelse med gen-
åbningen af grænsen har opnået en enorm 
spredning i Syddanmark. Samtidig har hjem-
mesiden danevirkemuseum.de fået et ansigts-
løft. Den vil fremover ikke kun fungere som 
informations- og markedsføringsinstrument for  
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museets tilbud, men i stigende grad også bru-
ges som et formidlings-instrument, der inde-
holder de grundlæggende informationer om 
Danevirke-anlægget og aktuelle tilbud. 

Samarbejdet med andre aktører 

i verdensarven

Ud over sådanne egne tiltag, er formidlingen 
og markedsføringen af verdensarven sammen 
med de regionale partnere, blevet en væsent-
lig del af museets arbejde, og vi indgår i diver-
se fora sammen med fredningsmyndigheden 
Archäologisches Landesamt, museer, turisme-
fagfolk og de forskellige politiske planer. Dette 
gælder ikke mindst for en fælles markedsføring 
af verdensarven Hedeby-Danevirke i Tyskland 
og Danmark, hvor der er udviklet en særskilt, 
samlende kampagne, der både foregår på de 
sociale medier og 2020 bl.a. også har ført til  
helsidesannoncer i syddanske dagblade. Mu-
seet indgår i dette samarbejde også med sin 
ekspertise mht. gæster fra Danmark og deres 
særlige tilgang til Danevirke og Hedeby. Ana-
logt arbejdes der også på at finde frem til en 
fælles formidling af verdensarven. Efter inspi-
ration fra DAMU, bliver der aktuelt opbygget 
en korps af ”Welterbe Scouts”, der analogt til 
elevambassadørerne på A.P. Møller Skolen og 
Duborg-Skolen, skal orientere jævnaldrende  
og andre grupper om det særlige ved verdens-
arven. DAMU indgår som partner i projektet, der 
er startet i samarbejde med UNESCO-skolen i 
Kappel. Fra organisatorernes side er der et 
håb om, fremover også at kunne involvere A. P.  
Møller Skolen og andre skoler i regionen i pro-
jektet. Formidling og marketing vil kombineres 
i en ny hjemmeside haithabu-danewerk.de, der 
orienterer omfattende om verdensarven og for-
ventes at stå færdig inden udgangen af 2020. 

Vi har været involveret i udviklingen og får på 
denne måde en yderligere digital platform sam-
men med de andre partnere.

Stor opmærksomhed har der været omkring 
processen for jordudskiftning (Flurbereinigung), 
der startede i 2020. Den skal i de næste årtier 
sørge for, at der bl.a. ikke drives landbrug lige 
op ad volden, således at den kan opleves bed-
re henover hele strækningen. Andre regional- 
udviklings-tiltag, der er skudt i gang i 2020 om-
fatter bl.a. væsentlige mål for Danevirke som 
en gennemgående vandre- og cykelvej langs 
volden, overnatningssteder (shelters) langs  
volden, en udvikling af tilbud ved vestenden i 
Hollingsted og Ellingsted mv. 

Bindeled for mange af disse aktiviteter er i  
stigende grad foreningen Haithabu und Dane-
werk e.V. (hidtil Danewerk-Haithabu e.V. men 
nu tilpasset verdensarvens navn), der samler de 
centrale aktører. Indtil 2020 har Nis Hardt været 
medlem af foreningens bestyrelse, der træffer 
de daglige beslutninger. Posten er nu over- 
taget af Lars Erik Bethge. I forbindelse med  
vedtægtsændringer er det i øvrigt netop lykke-
des at sikre museet en permanent plads i be-
styrelsen.

Danevirke Museum er ikke kun verdensarv, 
men også del af et lokalsamfund. Derfor søger 
vi samarbejdet med Kreis Schleswig-Flensburg, 
Amt Haddeby og især Gemeinde Dannewerk. 
Kooperationen er tæt og tillidsfuld. Den nye  
museumsleder har været inviteret til at holde 
tale ved kommunens nytårsreception i januar 
2020 og et kommunerådsmøde i slutningen af 
august måned. At kommunerådet i første om-
gang, med yderst snævert flertal i sommeren 
2020 ikke har bakket borgmesterens ønske 
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om tosprogede byskilte op, er beklageligt, men  
noget, der forhåbentligt vil kunne tages op igen 
på et senere tidspunkt. Samtidig har kommu- 
nerådet vist sig særdeles åbent overfor at  
DAMU må bruge et stort kommunalt areal lige  
bag Valdemarsmuren til formidling i parken. 

Til det gode forhold til lokalsamfundet, hører 
selvsagt også et godt naboskab med det SSF-
distrikt, som museet deler bygning med. Vi er 
særdeles glade for, at distriktet har forståelse 
for, at vi benytter os af forsamlingshusloka- 
liteterne til at skabe de bydende nødvendige 
rammer for kontorarbejde, mødeaktivitet og 
skoletjenesten, som den gamle museumsbyg-
ning ikke giver mulighed for. Tak for det!

DAMU har fortsat og udvidet det gode samar-
bejde med Archäologisches Landesamt Schles-
wig-Holstein samt museerne Stiftung Schles-
wig-Holsteinische Landesmuseen og Museum 
Sønderjylland, der i år bliver særdeles syn-
lig i form af Ellingsted-udstillingen. Men også 
derudover indgår vi i en tæt dialog med disse  
institutioner om aktuel arkæologisk viden om 
Danevirke, samt en videreudvikling af DAMU og 
museumslandskabet i regionen.

I 2020 har vi også øget kontakten til verdens-
arven i Jelling og drøftet mulige samarbejds- 
flader med lederen for Nationalmuseets filial  
dér, Kongernes Jelling. Jellingdynastiet har 
spillet en væsentlig rolle i forhold til Danevirke-
Hedeby i 900-tallet, og vi har ikke mindst den 
legendariske Thyra Danebod tilfælles. Før-
ste små fælles tiltag er dog blevet stoppet af 
pandemien, så det foreløbigt er blevet til, at vi  
orienterer hinandens gæster om den andens 
tilbud.

Danevirke Arkæologiske Park

Takket være museumsleder Nis Hardts enga-
gement, har museet i mange år være anker-
punkt og drivkraft i etableringen af den Arkæo-
logiske Park. Museet er 2020 fortsat med at 
være en vigtig part når det gælder formidlingen, 
udviklingen og vedligeholdelsen af dette for-
tidsminde. I 2019 og 2020 har det især været 
præget af den hårdt tiltrængte renovering af 
Valdemarsmurens synlige ruin. Hvor afgøren- 
de Nis’ rolle har været igennem de sidste to år-
tier kan ses af den kendsgerning, at voldens 
ejer, Kreis Schleswig-Flensburg, efter hans 
pensionering har hyret ham som medarbejder. 
Med sin arkæologiske ekspertise og store viden 
om Danevirke, skal han holde øje med de på-
gående renoveringsarbejder, der forventes at 
vare indtil juni 2021. 

Desuden udvikles der 2020-21 i Danevirke 
kommune et såkaldt Freiraumkonzept, der især 
skal udvikle tiltag til forbedring af opholdskvali-
teten. Vi har indgået et tæt samarbejde omkring 
denne planlægning og har mulighed for at sætte 
et afgørende præg på forholdene i og omkring 
den Arkæologiske Park. Dertil hører bl.a. bedre 
rundture omkring fortidsmindet og en afklaring 
af parkeringsforholdene, da de aktuelle kapa-
citeter ikke er tilstrækkelige til at klare en øget 
interesse som i juli og august måned.

I løbet af året har der også fundet sonderinger 
sted mht. brugen af Danevirke kommunes før-
nævnte areal til museal formidling i parken. Da 
fredningsmyndighederne dog har ytret betæn-
keligheder mht. større visualiseringer af Dane-
virke så tæt på volden, vil der dog foreløbig nok 
ikke blive gjort brug af denne option. 
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Personale

Museets ledelse overgik pr. 1. februar 2020 til 
Lars Erik Bethge. Som kommunikationschef  
for SSF, har han allerede været ansvarlig for 
museets kommunikation og markedsføring og 
som sådan også været en fast del af verdens-
arvssamarbejdet siden 2018. Bethge overtog 
efter arkæologen Nis Hardt, som gik på pen-
sion efter næsten 21 år som museumsleder på  
Danevirke pr. 1. maj 2020.

Nis Hardt har glædeligvis fortsat stået til rådig-
hed for museet som ”one-dollar-man” og bl.a. 
varetaget den faglige kuratering af vikinge-
udstillingen. Han står også fortsat i spidsen for 
museets lille ”1864-hær”. En planlagt afskeds-
reception for Nis med samarbejdspartnere fra 
Tyskland og Danmark har desværre måtte af-
lyses pga. Corona, men kan forhåbentlig afhol-
des i løbet af efteråret 2020.

2020 har generelt bragt en stor omvæltning i 
museets personalestab. Uve Petzke-Loeck tog 
over som vicevært efter Ejgil Linde i starten af 
året. I februar kom Finja Schulz til som recep-
tionist og kontorassistent, efter at receptionist 
Liselotte Selling Poulsen i efteråret 2019 valgte 
at søge nye græsgange. Holdet har fået enga-
geret og kompetent understøttelse af prakti- 
kant Carolin Schuldt, der er studerende og fra 
medio maj til medio oktober understøtter be-
søgstjenesten. Hun er især med til at udvikle 
nye tilbud til børn.

Danevirke Museum er en lille institution, der 
bærer på en stor arv. Dette ville slet ikke være 
muligt uden engagerede ildsjæle der brænder 
for stedet. Derfor skal den største tak lyde til 
museets dygtige medarbejdere, som til dagligt 
tager imod stadig nye udfordringer og uden 

tøven gør en indsats ud over det forventelige, 
når der er brug for det. Og en kæmpestor tak 
til alle dem, der på den ene eller anden måde 
med deres frivillige engagement bidrager til, at 
Danevirke Museum fortsætter med at være et 
lærerigt, spændende og hyggeligt sted at være.
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Beretning fra Det Humanitære Udvalg 
ved Leif Volck Madsen

Klubberne

Først et par tal. Vi har i årets løb fået indberet-
ninger om liv og aktiviteter fra 30 af de i alt 40 
klubber, der kører i vores regi, og de fortæller 
os, at klubberne i alt har afholdt knap 700 mø-
der med i alt ca. 11.000 deltagere.

Disse indberetninger beder vi om, dels for at  
få en fornemmelse af, hvordan det går i de  
meget forskellige klubber, og dels for ved sam-
me lejlighed at minde dem om, at vi gerne står 
til rådighed med råd og dåd, hvis de har brug 
for det.

Og i kraft af den kontakt har vi også efterhån-
den et ret tydeligt billede af, at ”klublivet” efter-
hånden er en aktivitet, der ikke længere synes 
at appellere lige så stærkt til vore seniorer, som 
det var tilfældet for bare år tilbage.

Alle årene har der været en del små klubber, 
hvis medlemmer hyggede sig med at mødes, 
ofte hos hinanden, til en kop kaffe og en god 
nabosnak.

Der blev strikket og broderet og måske også 
produceret anden form for husflid, og det var 
bare godt.

Men problemet er, at de ikke kan tiltrække nye 
medlemmer. Der er blevet færre af de hjemme-
løbende husmødre; familiemønstret blev et an-
det, og behovet for sådanne klubber er ikke så 
stort længere.

Men der er jo også de andre større klubber  
med hyppige møder og med forskellige tilbud 
om kurser og andre aktiviteter.

De er der stadig, og der er også klientel til  
sådanne klubber, men de har fået andre pro-

blemer at slås med, nemlig at finde folk til at  
påtage sig det frivillige store arbejde med at 
tage dagligt ansvar i klubben.

I efteråret 2019 deltog jeg i lidt af et krisemøde 
i en sådan klub. Den havde bestået i et halvt 
hundrede år, de sidste 38 år med den samme 
leder.

I mange år var der kommet en 30-40 til sam-
vær en gang om ugen, og man havde etableret 
et stort hold damer, der på skift sørgede for kaf-
fe og kager, og man havde skiftende program-
punkter til hvert eneste møde.

Men nu ville (kunne) lederen ikke mere; alder-
en trykkede og helbredet var ikke det bedste, 
men selv blandt de mange, der havde været 
med i mange år, var der ingen, der havde lyst til 
at opgaven op.

Forsamlingen var ked af at skulle lukke butik-
ken; jeg foreslog, at de til en begyndelse kun-
ne drosle aktivitetsniveauet lidt ned – fx nøjes 
med at mødes en gang om måneden i stedet 
for ugentlig – et halvt års tid; så kunne det jo  
være, at der var nogen, der ville melde sig.
Det gjorde de, men der var stadig ikke nogen, 
der meldte sig! 

Så nu er klubben blevet lukket ned; kassere-
ren beholdt klubbens likvide midler indtil videre, 
men hvis der ikke sker noget inden sommer-
ferien, vil kassen iflg. vedtægterne blive over-
draget til SSF.

Medarbejderudflugt
Og apropos klubberne! Den årlige udflugt, som 
Det humanitære Udvalg indbyder klubbernes 
ledere og deres medhjælpere til som en tak  
for deres indsats, gik i år til Rendsborg.
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Vi besøgte først den danske kirke i Rends- 
borg, hvor John Windberg tog imod os og for-
talte om kirken og menighedens historie.

I 1946 og 47 forsøgte man at låne/leje sig ind  
i to forskellige tyske kirker, men det blev til af-
slag begge steder. 

I 1948 blev der så indkøbt en barak fra en af 
de tyske flygtningelejre i DK, som så i decem-
ber samme år blev indviet og taget i brug som 
dansk kirke, og menigheden i Rendsborg blev 
således den første uden for Flensborg, der ef-
ter krigen fik sin første egen kirkebygning. Den 
nuværende kirke stammer fra 1966.

Derefter kørte vi til Ejderhuset i Büdelsdorf, hvor 
vi blev modtaget af SSFs amtskonsulent og 
hendes gode hjælpere, som stod parate med  
et lækkert kaffebord. Samtidig fik vi en orien-
tering om huset og SSFs arbejde i dette vores 
sydligste amt.

Eisenkunstguss-museet var næste stop; her 
beundrede vi det store udvalg af støbejerns-
kunstværker, kunstfærdige kakkelovne og store 
og små statuer og buster, der i årenes løb var 
blevet til i jernstøberiet Carlshütte.

Efter en rundtur I Rendsborg – fra den gamle 
lodsstation ved kanalen I vest til kanalfærgen 
ved Nobiskrug I øst – fik vi middagen i Brücken-
terrasse i højbroens skygge.

Tak til Ejderhuset og til John, der stod for guid-
ningen hele dagen; et par varmegrader mindre 
ville bestemt ikke have gjort noget på denne 
årets varmeste dag.

Sommerudflugt
Før jeg tager hul på efterårets program, skal 
vores sommerudflugt, som fandt sted den 12. 

juni og gik til frilandsmuseet Molfsee ved Kiel, 
nævnes.

En forholdsvis lille skare havde meldt sig til  
turen; mange havde været der i forvejen, for 
stedet er absolut et besøg værd; det er smukt 
holdt, og det er spændende at se de man-
ge store og små gårde fra forskellige dele af  
Slesvig-Holsten, og middagen på Drahtenhof 
var fortræffelig.

Efterårets program

Efter sommerpausen fik vi på Flensborghus 
i september besøg af Kai Johannsen fra Kol-
lund, der siden 2006 har været holdleder for  
det danske herre-håndboldlandshold, og han 
kunne fortælle meget spændende om både  
op- og nedture for holdet.

Den 3. oktober var der dækket op til et hygge- 
ligt ”spis sammen” måltid i det danske hus i 
Sporskifte, og den 9. oktober kom Gershom 
(Gerhard) Jessen, som i dag er forretningsfører 
for den jødiske menighed i Flensborg, og for-
talte om menigheden, der netop er flyttet til nye 
omgivelser i Frisergade.

Sammen med sprogforeningen og Lærernes 
Pensionistforening nød vi en dejlig eftermid-
dag i selskab med Erik Sommer mandag den 4. 
november, og han er som bekendt god til både 
åbne folks øjne for sangenes indhold og til at få 
folk til at synge!

Det Nye Kina var emnet for Willi Nielsens fore-
drag den 13. november. Det var det super- 
moderne og højteknologiske Kina vi fik et im-
ponerende indtryk af.

Og sidst på året og ind under jul – den 11. de-
cember - kunne vi så slappe af med præsten og 
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billedkunstneren Ejvind Nielsens causeri over…
livet, humoren, selvhøjtideligheden og alvoren.

Nævnes skal også, at BIFFENS folk den 24. 
september om formiddagen viste os den flotte 
og dramatiske danske film ”I krig og kærlig-
hed”. Tak fordi I vil afsætte en formiddag til os 
pensionister.

Efter julepausen var vi så inde i jubilæumsåret 
2020, som var udset til at skulle være et rent 
jubelår – hundredåret for Sønderjyllands gen-
forening med Danmark 1919.

Det havde jo allerede i lang tid været med til at 
bestemme valg af mange foredrag; ikke mindst 
den store krig, som i Sønderjylland i alle årene 
har fået lov til at fylde rigtig meget, er blevet  
behandlet under mange forskellige synsvinkler.

Forårets program

Men her i 2020 var det så genforeningen, der 
skulle have lov til at fylde! – hos os syd for 
grænsen dog med skyldig hensyntagen til, at  
jubelen jo aldrig måtte skjule, at vores landsdel 
jo IKKE kom med tilbage til moderlandet.

Og når vi så tilmed var sammen med vores  
tyske naboer og venner, så kunne vi jo nøjes 
med lidt mere lavmælt sammen med dem at  
fejre den grænsedragning, der har vist sig at 
være på alle måder heldig, og som i nu 100 
år har virket fremmende på forholdet mellem  
danske og tyske i grænselandet.

Vi begyndte forårets foredragsrække med at 
søge det helt store overblik over landsdelens 
historie med christiansfelderen P.C. Jacob-
sens foredrag med den lovende titel ”Fra kong  
Vermund til Christian X”. Så skulle vi jo være 
klædt godt på til årets store emne.

I februar tog maskinchef Ingolf Zeuch os med 
ombord på et af Mærsk-flådens absolut største 
skibe. Vi fik indtryk af, hvor meget forskelligt, der 
kan være på én gang i sådant et containerskib, 
og så lagde han heller ikke skjul på, at det ikke 
just er tørre beskøjter, vor tids sømænd lever af 
ombord!

Og det var sandelig heller ikke, hvad vi blev  
budt på, da vi den 7. marts gik til bords i Spor-
skiftes danske hus. De mange sultne gæster 
nød den gode mad i det gode selskab, og det 
var just det, der var meningen.

Et par dage efter – den 11. marts – mødte vi så 
provst Hasse Neldeberg Jørgensen, som i cau-
seriets form gav os indtryk af, hvad han var for 
en person, og hvad han havde at bidrage med 
til vores danske kirkeliv i Sydslesvig.
Desværre havde han ikke tid til at svare på  
ret mange spørgsmål fra forsamlingen bagefter, 
da han skulle haste til et andet møde. 

Og dermed kom han faktisk til at indvarsle de 
nye betingelser for alt liv og samvær i Sydsles-
vig i de næste måske mange måneder frem-
over, nemlig tiden med corona-virussen.

Aflysninger
Provsten skulle nemlig diskutere aflysning af 
en stor dansk-tysk festgudstjeneste i Flens-
borgs Mariekirke den 15. marts, og det var 
det, der kom til at præge de uger, der fulgte:  
aflysning på aflysning på aflysning.

Hvad der skulle have været et jubelår for fælles-
skab og genforening blev til en tiltagende ind-
skrænkning i vores alles bevægelsesfrihed, til 
grænselukning og til mere eller mindre selvvalgt 
karantæne.
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I skrivende stund – kort før påske – er det  
meget usikkert, hvad vi vil kunne gennemføre 
af det gode program, der ventede på os resten 
af foråret.

Det planlagte højskoleophold på Nørgaards 
Højskole i Bjerringbro i begyndelsen af maj kan 
vi måske godt skyde en hvid pind efter. 
30 havde meldt sig til en uges ophold, men 
kan det gennemføres? Må skolen tage imod 
gæster, der for de flestes vedkommende er i  
risikosegmentet? 

Og kan vi overhovedet komme over grænsen? 
Vi får se, hvad det bliver til.

Efterårets fire vandringer i grænselandet kunne 
vi da heldigvis gennemføre, og der var som  
altid god tilslutning til både dem nord og syd for 
grænsen, men forårets ture måtte aflyses på 
grund af restriktioner og lukkede grænser. Vi 
har dog håb om, at de to sidste ture kan gen-
nemføres endnu.

De to aktive pensionisthold, der mødes i Tønn-
senhuset, nåede heldigvis at afvikle deres pro-
gram både i efteråret 2019 og i foråret 2020, 
inden coronaen lagde alt ned.
Men også støttekredsen for alderdomshjemmet 
blev selvfølgelig nødt til at indskrænke al aktivi-
tet sammen med beboerne, af hensyn til deres 
og personalets sikkerhed.

En usikker og utryg stemning har således præ-
get hverdagen i vores forskellige kredse siden 
marts, og der er vist ingen, der ikke glæder sig 
til den dag, da coronakrisen er overstået og vi 
alle kan få vores hverdag tilbage.

Forhåbentlig kan vi så konstatere, at vi endda 
slap forholdsvis let uden tab af menneskeliv.
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Medlemsstatistik 2019

Flensborg By                            4.259          222          -216         -7               4.258             -37              4.221             76
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Flensborg Amt                          3.963            162          -122           5           4.008            -21            3.987            53
Sydtønder Amt                          1.402          114                -30                -2            1.484           -10               1.474             11
Husum Amt                                 1.388             75            -62           -3           1.398              -4             1.394                7
Ejdersted Amt                             536            38             -32            -1                541             -1                 540               8 
Gottorp Amt                              2.306             99                 -67              -3           2.335            -2              2.333             16
Rendsborg-Egernførde Amt    2.027          144            -77              6         2.100            -4               2.096             9

Sydslesvig i alt           15.881      854        -606            0       16.129          -79         16.050                                       180

Friserne                                      636                  7              -27              0                 616             0                  616                 3

I alt                               16.517        861         -633            0       16.745              -79         16.666          183

Ikke tildelt                                            0               0                       0                5                      5            0                     5               0
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Bemærk: Tallene i søjlen er de faktuelle tal. Værdien over søjlen gengiver den procentvise fordeling.

Alderspyramide - SSF medlemmer pr. 14.09.2020
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Mødestatistik årsbasis 2019 i Flensborg By

2019 2019 2018 2018

SSF Flensborg By
antal 

møder
antal 

deltagere
antal 

møder
antal 

deltagere

1. Amtsfester, amtstillidsmandsmøder og amtsgeneralforsamlinger 9 168 7 134

2. Distriktsgeneralforsamlinger 7 210 7 279

3. Foredrag - lysbilleder/film 8 530 2 187

4. Distriktsfester, medlemsmøder m. underholdning, amatørteater,  musikaftener 5 225 0 0

5. Adventsmøder/julemøder 5 368 9 856

6. Lottoaftener 9 984 5 930

7. Plattysk teater 1 79 0 0

8. Dagligstuemøder/bestyrelsesmøder distrikter 46 342 49 389

9. Møder for de ældre (ikke ældreklubarrangementer) 13 450 4 347

10. Udflugter til Danmark 5 212 4 162

11. Udflugter i Sydslesvig og sydpå 3 92 1 84

12. Besøg hos/fra venskabskredse/fadderskaber 6 74 3 39

13. Andre aktiviteter/kreative tiltag/arrangementer

(f.eks. caféeftermiddag, børneeftermiddag)

14. Årsmøder 5 874 7 1.085

I alt 170 7.093 134 7.313

36 2.82148 2.485

Mødestatistik årsbasis 2019

2019 2019 2018 2018

SSF Flensborg Amt
antal 

møder
antal 

deltagere
antal 

møder
antal 

deltagere

1. Amtsfester, amtstillidsmandsmøder og amtsgeneralforsamlinger 35 495 27 528

2. Distriktsgeneralforsamlinger 19 373 20 358

3. Foredrag - lysbilleder/film 9 232 11 279

4. Distriktsfester, medlemsmøder m. underholdning, amatørteater,  musikaftener 201 4.659 151 6.061

5. Adventsmøder/julemøder 14 469 13 356

6. Lottoaftener 7 589 8 700

7. Plattysk teater 1 150 0 0

8. Dagligstuemøder/bestyrelsesmøder distrikter 72 444 49 285

9. Møder for de ældre (ikke ældreklubarrangementer) 19 200 14 147

10. Udflugter til Danmark 7 151 6 253

11. Udflugter i Sydslesvig og sydpå 8 124 3 26

12. Besøg hos/fra venskabskredse/fadderskaber 5 127 3 23

13. Andre aktiviteter/kreative tiltag/arrangementer

(f.eks. caféeftermiddag, børneeftermiddag) Familiesprogkursus, dansk f. fortsættere

14. Årsmøder 10 1.634 13 1.954

I alt 518 11.413 366 12.208

48 1.238111 1.766

14. Å

I a
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Mødestatistik årsbasis 2019

2019 2019 2018 2018

SSF Sydtønder amt
antal 

møder
antal 

deltagere
antal 

møder
antal 

deltagere

1. Amtsfester, amtstillidsmandsmøder og amtsgeneralforsamlinger 3 142 3 178

2. Distriktsgeneralforsamlinger 10 168 10 132

3. Foredrag - lysbilleder/film 6 128 5 132

4. Distriktsfester, medlemsmøder m. underholdning, amatørteater,  musikaftener 11 298 12 396

5. Adventsmøder/julemøder 8 412 12 358

6. Lottoaftener 14 2.041 12 1.855

7. Plattysk teater 0 0 0 0

8. Dagligstuemøder/bestyrelsesmøder distrikter 72 588 86 612

9. Møder for de ældre (ikke ældreklubarrangementer) 0 0 0 0

10. Udflugter til Danmark 18 488 16 512

11. Udflugter i Sydslesvig og sydpå 16 516 18 544

12. Besøg hos/fra venskabskredse/fadderskaber 6 226 5 198

13. Andre aktiviteter/kreative tiltag/arrangementer

(f.eks. caféeftermiddag, børneeftermiddag)

14. Årsmøder 3 950 3 950

I alt 223 6.653 244 6.591

62 72456 696

Mødestatistik årsbasis 2019

2019 2019 2018 2018

SSF Husum amt
antal 

møder
antal 

deltagere
antal 

møder
antal 

deltagere

1. Amtsfester, amtstillidsmandsmøder og amtsgeneralforsamlinger 1 35 13 114

2. Distriktsgeneralforsamlinger 5 111 5 131

3. Foredrag - lysbilleder/film 5 80 2 65

4. Distriktsfester, medlemsmøder m. underholdning, amatørteater,  musikaftener 29 1.364 19 1.189

5. Adventsmøder/julemøder 7 379 13 1.089

6. Lottoaftener 3 311 3 328

7. Plattysk teater 0 0 0 0

8. Dagligstuemøder/bestyrelsesmøder distrikter 45 265 35 291

9. Møder for de ældre (ikke ældreklubarrangementer) 2 14 0 0

10. Udflugter til Danmark 1 23 0 0

11. Udflugter i Sydslesvig og sydpå 2 18 6 95

12. Besøg hos/fra venskabskredse/fadderskaber 17 111 9 285

13. Andre aktiviteter/kreative tiltag/arrangementer, (f.eks. caféeftermiddag, børneeftermiddag) 151 1.982 125 1.634

14. Årsmøder 4 395 4 760

I alt 272 5.088 234 5.981
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Mødestatistik årsbasis 2019

2019 2019 2018 2018

SSF Ejdersted amt
antal 

møder
antal 

deltagere
antal 

møder
antal 

deltagere

1. Aktiviteter der vedrører amtet (møder og arrangementer) 4 117 5 121

2. Distriktsgeneralforsamlinger 4 49 4 56

3. Bestyrelsesmøder distrikter 9 47 8 61

4. Møder for de ældre (ikke ældreklubarrangementer) 3 31 2 39

5. Distriktsarrangementer med underholdning udefra (teater,musik e.l) 8 102 7 98

6. Adventsmøder/julemøder 1 43 1 65

7. Lottoaftener 1 35 0 0

8. Foredrag 2 49 2 31

9. Filmaften

10. Udflugter til Danmark 2 86 2 79

11. Udflugter i Sydslesvig og sydpå 0 0 0 0

12. Besøg hos/fra venskabskredser/ fadderskaber 2 24 2 53

13. Andre aktiviteter/arrangementer 

(f.eks. caféeftermiddag, børneaktiviteter, strikkeaften, voksenkurser)

14. Årsmøder 2 993 1 135

I alt 50 2.009 47 1.205

13 46712 433

Mødestatistik årsbasis 2019

2019 2019 2018 2018

SSF Gottorp amt
antal 

møder
antal 

deltagere
antal 

møder
antal 

deltagere

1. Amtsfester, amtstillidsmandsmøder og amtsgeneralforsamlinger 23 629 18 580

2. Distriktsgeneralforsamlinger 17 320 17 343

3. Foredrag - lysbilleder/film 12 197 14 203

4. Distriktsfester, medlemsmøder m. underholdning, amatørteater,  musikaftener 180 2.908 261 3.820

5. Adventsmøder/julemøder 17 531 19 603

6. Lottoaftener 9 497 9 515

7. Plattysk teater 0 0 0 0

8. Dagligstuemøder/bestyrelsesmøder distrikter 40 172 38 167

9. Møder for de ældre (ikke ældreklubarrangementer) 2 264 2 240

10. Udflugter til Danmark 4 113 3 122

11. Udflugter i Sydslesvig og sydpå 9 144 12 211

12. Besøg hos/fra venskabskredse/fadderskaber 4 126 2 62

13. Andre aktiviteter/kreative tiltag/arrangementer, (f.eks. caféeftermiddag, børneeftermiddag) 544 2.190 1.072 2.270

14. Årsmøder 9 3.210 9 4.762

I alt 870 11.301 1.476 13.898
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Mødestatistik årsbasis 2019

2019 2019 2018 2018

SSF Rendsborg- Egernførde amt
antal 

møder
antal 

deltagere
antal 

møder
antal 

deltagere

1. Amtsfester, amtstillidsmandsmøder og amtsgeneralforsamlinger 1 55 3 60

2. Distriktsgeneralforsamlinger 8 134 8 150

3. Foredrag - lysbilleder/film 5 145 5 121

4. Distriktsfester, medlemsmøder m. underholdning, amatørteater, musikaftener 17 1.126 15 1.357

5. Adventsmøder/julemøder 13 1.590 11 1.028

6. Lottoaftener 5 239 9 732

7. Plattysk teater

8. Bestyrelsesmøder, (dagligstuemøder) 20 170 9 102

9. Møder for de ældre (ikke ældreklubarrangementer) 8 90 16 502

10. Udflugter til Danmark 3 99 5 156

11. Udflugter i Sydslesvig og sydpå 6 105 4 155

12.  Besøg hos/fra venskabskredse/fadderskaber 3 185 3 96

13.  Andre aktiviteter/kreative tiltag/arrangementer (fx café, børneefterm.) 189 2.278 139 1.847

14. Årsmøder 7 2.245 7 1.985

I alt 285 8.461 234 8.291
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Medlemsstatus for de 22 organisationer, der er tilsluttet Sydslesvigsk Forening 
 

Tilsluttet forening Medlemmer pr. 31.12. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Borgerforeningen 195 210 203 210 206 

Dansk Erhvervsforening i Sydslesvig 100 101 98 96 59 

Dansk Kirke i Sydslesvig 6.147 5.868 5.822 5.782 5.693 

DSH - Aktive Kvinder 461 407 395 365 362 

Den slesvigske Kvindeforening 675 663 637 635 615 

Duborg-Samfundet ikke oplyst ikke oplyst ikke oplyst 1500* 1600* 

Flensborg danske Journalistforening 34 38 32 30 30 

Foreningen NORDEN (Sydslesvig Afdeling) 320 300 287 297 295 

Fælleslandboforeningen for Sydslesvig 252 252 149 209 204 

Gamles Værn 74 61 70 23 22 

Harreslev Amatørscene ikke oplyst ikke oplyst 50 10 10 

Hejmdal Blæseorkester 43 43 37 31 30 

Historisk Samfund (Sydslesvigs Amtskreds) 115 83 78 90 91 

Sct. Georgs-Gildet Flensborg 39 38 38 43 44 

Slesvigsk Kreditforening 1.173 1.141 1.117 1.078 1.061 

Sprogforeningen i Sydslesvig 606 682 676 667 662 

St. Knudsgildet Flensborg 74 77 68 67 71 

Sydslesvigs danske Kunstforening 204 198 202 201 201 

Sydslesvigs Museumsforening 96 93 78 74 84 

Sydslesvigsk Selvhjælp (SSH) 108 123 120 111 105 

Sønderjysk Arbejder Forening (SAF) 73 73 74 74 73 

Torsdagskoret 24 23 27 21 20 

* Duborg-Samfundet har ca. 1600 årsskriftlæsende, der her betegnes som medlemmer. 
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Elforbrug :   
 

 
 

kw/h Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
 

2018    100.113   91.161   99.586    95.391   98.075    95.721   97.250    79.354   63.513 114.627  112.111  106.175 
 

2019    103.861   85.197 121.539    85.435    82.102   59.051   72.281    94.592   81.385   96.745   38.458     22.567 
  

2020     72.653    58.726   35.916    16.529   18.253    17.640   16.448   17.769    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Grønt Regnskab
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Vandforbrug : 
 

 
 
 
 

m3 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
 

2018 747 665 665 808 850 806 812 799 629 647 593 495 
 

2019 513 492 565        558 498 455 496 520 459 512 469 463 
 
2020 496 459 406 439 598 593 1.192 534  

 
2020 – vandforbruget i SSFs pensionistboliger registreres ultimo december. 
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Varmeforbrug: 
 

 
 
 
 

kw/h Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
 

2018 490.291 476.886  419.964 257.037  124.036   60.857   40.151   51.159 101.550 214.871 329.005  396.054   
 

2019 391.384 343.523 318.400 196.779 142.625   72.973   53.650   60.213 100.882 209.278 302.595  345.355 
 
2020 375.151 330.627 304.588  225.178 134.429   75.102   56.621   44.430    

 
 

2020 – varmeforbruget i SSFs pensionistboliger registreres ultimo december  
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