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Formandens beretning 
ved Gitte Hougaard-Werner
Det er næsten ikke til at forstå, at der allerede  
er gået et år siden min første beretning som 
SSF-formand.

SSF og året, der gik
Året, der gik, har stadig været præget af  
Coronapandemien og dens følger. Forenings-
livet er så langsomt kommet i gang igen, men 
antallet af gennemførte arrangementer er me-
get forskelligt fra distrikt til distrikt. Det sene 
forår og sommeren bød på en del udendørs- 
arrangementer, og vi kunne endelig mødes 
uden mundbind og afstand.

Efter den lange pandemi-pause ville vi i fælles-
skab med SdU gerne genstarte vores forenings-
liv. Startskuddet fandt sted den 1. maj, da vi 
havde inviteret alle folk af huse til bevægelse  
og kultur under navnet Løveløbet, som vi  
annoncerede ved landsmødet 2021. Der var 
mulighed for en dejlig fælles gå- eller løbetur  
6 steder i Sydslesvig. Nogle steder startede  
dagen med en fælles andagt, opvarmning og 
god musik. Så blev der gået og løbet, så Syd-
slesvig blev i bogstavelig forstand sat i bevæ-
gelse. Afsluttende var der lidt mad, musik eller 
andre sjove tiltag. 

Det blev en god start, hvor vejret var med os, og 
det var dejligt at mærke, at fællesskabet lever. 
Endnu engang tak til initiativtagerne, til alle de 
flittige medarbejdere og frivillige både fra SSF 
og SdU og til alle, der deltog og gjorde dagen 
festlig.

Lad mig her citere fra SSFs jubilæumsbog  
Sydslesvig en dansk fortælling s. 11-12: ”Det er 
vigtigt at skrive sig bag øret, at et dansk sinde-
lag ikke er noget, man fødes med, men derimod 

en ”social konstruktion”. Det betyder, at oplevel-
sen af at være dansk opstår, hvis en person ud-
sættes for bestemte oplevelser og påvirkninger. 
I en dansk familie i Danmark går det som regel 
helt af sig selv. ... I Sydslesvig er det ander- 
ledes. Her er omgivelserne overvejende tysk-
prægede, og det kræver derfor noget særligt at 
holde danskheden levende og eventuelt give 
den videre til den næste generation”. 

Det er derfor vigtigt, at vores folkelige arbejde 
fortsat motiveres hhv. inspireres, fordi det udgør 
den surdej, det danske mindretal er rundet af. 
Det er vigtigt, at vi fortsat vil det danske og til- 
byder berøring med dansk sprog, kultur, tra-
ditioner og ånd. Det er fundamentet for os, den 
danske folkegruppe i Sydslesvig. Det er det, 
der kommer til udtryk i vores folkelige danske 
arbejde og det, der sikrer det danske mindre- 
tals fremtid. 

Årsmøderne 2022
Efter et års aflysning og et år med et meget  
reduceret program, kunne vi her i Sydslesvig  
for alvor mærke hjertesagen og fællesskabet, 
da vi endelig igen fejrede De Sydslesvigske  
Årsmøder i weekenden fra den 10.-12. juni med 
masser af underholdning, taler, flag og fæl-
lessang, alt det, der er med til at manifestere  
vores tilhørsforhold til Danmark og det danske. 
Der var i alt 13.772 deltagere ved de forskellige 
møder, hvilket jeg synes er et rigtig flot frem- 
møde, som vi i lyset af de seneste års pandemi 
og restriktioner kan være godt tilfredse med. 
Selvfølgelig spillede det gode vejr også en rol-
le, og det var skønt at mærke, at folk slet ikke  
havde lyst til at gå hjem selvom det officielle 
program var afsluttet. Det tyder på, at fælles-
skabet har været savnet.
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Mottoet ”Sydslesvig – mit valg” gav genlyd fra 
utallige talerstole og debatmødet på Flensborg-
hus var spændende og satte virkelig fokus på 
identitet, bekendelsesfrihed, værdier og valget 
af det danske hhv. det danske mindretal og de 
dermed forbundne krav. Endnu engang tak til 
Alexander von Oettingen for at indlede mødet 
med et oplæg om dannelse og den personlige 
kontra systemets identitet. Desuden tak til alle 
paneldeltagere, talere og underholdere ved 
weekendens arrangementer.

En særlig tak til årsmødeudvalget for et flot  
stykke arbejde. 

Sidst men ikke mindst tak for en festlig årsmø-
deweekend både til gæster, deltagere, venner 
og alle medvirkende og ansatte. 

I jubilæumsbogen på side 30 kan man læse  
følgende: ”Foreløbigt var der altså udtalt tre 
klare forventninger til de dansksindede syd- 
slesvigere: de burde alle være medlem af Den 
slesvigske Forening, de skulle stemme dansk 
ved valgene, og så skulle de undgå intern split-
telse. Dertil kom forskellige konkrete forventnin-
ger..., at medlemmerne ikke måtte rejse væk 
på årsmødedagen, men skulle blive hjemme 
og fylde deres plads”. Sådan gik det ikke, men 
her 102 år efter skal der fra min side lyde et  
kærligt og velment: Vel mødt 2023.

Generalforsamlinger – det lokale arbejde
Forretningsudvalget har stort set været præ-
senteret ved alle distrikts- og amtsgeneral- 
forsamlinger. Det har været skønt at høre, at 
der er mange ideer og gode tilbud på vej både 
lokalt, på amts og på landsplan. Jeg ser der-
for frem til et aktivt forenings- og mindretals- 

arbejde i den kommende sæson til gavn for  
SSF og dermed til gavn for hele det danske  
mindretal. 

Jeg ved, at vores lokale foreninger nogle ste-
der er presset i forhold til at finde bestyrelses-
medlemmer, herunder særligt formænd. Her må 
vi i fællesskab arbejde på alternative løsninger, 
mere lokalt samarbejde mellem foreninger og  
institutioner og fremfor alt fremhæve vigtig-
heden af, at vi i fællesskab gør en forskel og 
hjælper hinanden med at fastholde det danske 
i hverdagen. Det er vigtigt, at vi tager alle med 
i båden, unge og ældre, nye og gamle med-
lemmer af mindretallet og alle, der har lyst til at 
hjælpe i ny og næ, så vi i fællesskab kan leve  
op til bekendelsen til det danske, uanset ind-
gangsvinkel og personligt ståsted.

På Ejdersted har vi gennem længere tid været 
i dialog med bestyrelsen for at fremtidssikre det 
danske arbejde på Vestkysten. Denne dialog 
mundede ud i en proces om en sammenlæg-
ning af Ejdersted og Husum amt. Processen 
blev afsluttet med en generalforsamling på  
Ejdersted, hvor det enstemmigt blev vedtaget, 
at man ønskede sammenlægningen og dermed 
vil indgå i et nyt Amt SydVest. Denne beslut-
ning effektueres med en vedtægtsændring,  
som landsmødet skal beslutte. Lad mig frem-
hæve, at det ikke er et tegn på mangel på frivil-
lighed men rettidig omhu, så alle gode kræfter 
kan samles til gavn for det danske arbejde på 
Vestkysten. 

Samrådet og status på strukturdebatten
Dansk virke i Sydslesvig er selvfølgelig ikke 
kun SSFs opgave. Den skal og kan de danske  
foreninger og institutioner kun klare i fælles-
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skab og, selvom vi tjener mindretallet på hver 
vores område, skal vi dog gerne have en fælles  
vision, en fælles forståelse og et fælles værdi- 
sæt for det danske mindretal.

Udfordringen er, at Det Sydslesvigske Samråd 
”kun” er et samarbejdsorgan, hvor alle de dan-
ske foreninger og institutioner i Sydslesvig er  
repræsenteret. Her koordinerer vi vores fælles 
interesser og initiativer med overordnet betyd-
ning ud fra en fastlagt samarbejdsaftale. Alle 
foreninger og institutioner er suveræne med 
egne vedtægter, målsætninger og økonomi. 
Det betyder, at aftaler i Samrådet er vejleden-
de, men ikke bindende. Vi arbejder sammen i  
åbenhed og ligeværd – til gavn for alle i det  
danske mindretal. 

Og selvom organisationerne arbejder godt  
sammen på mange områder, er der meget, der 
peger på, at vi har brug for en grundlæggende 
forandring af den overordnede struktur. Vi bliver 
nødt til at gå med tiden. 

I den aktuelle debat herom er vi nået læn-
gere end nogensinde før. Vi har haft regionale  
møder, åbne og lukkede arbejdsmøder, vi har 
talt med eksperter og vores forvaltningschefer 
har udarbejdet en omfattende struktur- og effek-
tiviseringskatalog. I den forbindelse blev der 
fremlagt 4 modeller lige fra ”alt skal blive som 
det er” til ”en stor forening”. Disse modeller og 
hele kataloget er blevet behandlet, diskuteret  
og debatteret i flere omgange.

På et samrådsmøde i august 2022 evaluerede 
Samrådet på processen. Samtidig blev vi enige 
om, at der senest på mødet den 24.10. skulle 
meldes ud, om den respektive forening/organi-

sation ønsker en grundlæggende forandring af 
den overordnede struktur eller ej. Målet er, at  
vi senest inden årsskiftet enten kan lukke  
strukturdebatten én gang for alle eller, at vi kan 
fortsætte med en nærmere undersøgelse af 
muligheden for en større forandring.

Kirken og SSW har allerede meldt ud, at de 
ikke kan deltage i ”en stor forening”, men gerne  
ønsker også fremadrettet at være en ligeværdig 
del af fællesskabet. SSW har i den forbindelse 
tilkendegivet, at en forandring af strukturen  
ikke står i vejen for dette ønske. SSW så helst  
et modigt skridt fremad.  

Det passer godt sammen med SdUs og SSFs 
udmeldinger til strukturen. Vi ønsker at fortsæt-
te arbejdet omkring en grundlæggende struk-
turforandring. Vi kan se stort potentiale i det – 
særligt med henblik på at frigøre resurser til det 
regionale mindretalsarbejde. 

Sundhedstjenesten og Skoleforeningen har 
endnu ikke givet klare udmeldinger. Skolefor-
eningen har dog sendt et beslutningsoplæg til 
høring i fællesrådet, organisationens øverste 
myndighed.

Udspillet læner sig op ad model B – det vil sige 
et styrket Samråd – med visse modifikationer. 
Det er på den måde ikke præget af et reelt  
ønske om en grundlæggende forandring af den 
overordnede struktur. Ideen om at nedsætte  
regionale råd, hvilket ligeledes er en del af 
udspillet, burde realiseres uafhængigt af den  
aktuelle debat eller den overordnede struktur. 
Men ønsket om at styrke det regionale arbejde 
er ikke ny. Senest har SSF og SdU i fællesskab 
søgt om tilskud til projektet vandrekonsulent, 
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netop for at styrke det regionale mindretals- 
arbejde. Desværre fik vi afslag.

Strukturdebatten er stadig åben, og vi afventer 
den endelige beslutning, men vi må også være 
realistiske. Det ser ikke ud til, at der kommer en 
grundlæggende forandring af den overordnede 
struktur. Holdningerne blandt organisationerne  
i Samrådet er for langt fra hinanden. Derfor 
går vi i SSF ud fra, at vi til årsskiftet afslutter  
debatten med den konklusion, at forandringen 
ikke ønskes af alle. 

Men det behøver ikke påvirke vores ellers gode 
samarbejde. For vi vil under alle omstændig-
heder fortsætte vores virke – løsningsorien- 
teret og fremadrettet, og i samarbejde med 
de øvrige organisationer. Men vi kan og vil 
ikke længere bruge energi og resurser på en  
debat, hvis den ikke fører til en reel forandring. 

Det danske arbejde og navlestrengen 
til Danmark
For at danne rammen for et dansk liv i Syd-
slesvig har vi i de sidste 102 år organisationer 
og institutioner, der hver især tjener mindretal- 
let på hver deres område.

Dette arbejde ville slet ikke kunne lade sig 
gøre uden en målrettet og årelang politisk og 
finansiel støtte fra Danmark. Tak for det, og 
aktuelt tak for den foreslåede fremskrivning af 
tilskuddet til det danske arbejde i Sydslesvig i 
den kommende finanslov. Det ved vi i SSF at 
værdsætte, ikke mindst i en tid, hvor krig og  
inflation huserer i Europa og netop også  
påvirker Danmarks økonomi negativt. 

For det danske mindretal er det afgørende, at 
vi kan pleje vores bånd til Danmark og sikre, at 
livsnerven til moderlandet fastholdes. 

Grænsekontrollen har i denne sammenhæng 
ikke været med til at gavne dette arbejde. Sam-
tidig har det været svært, om ikke umuligt, for 
vores grænsependlere frit at passere grænsen, 
hvilket ikke gavnede det grænseoverskridende 
samarbejde. 

Derfor kan vi kun opfordre til, at vi i grænse- 
landet inddrages i sådanne afgørende beslut-
ninger som grænselukning og kontrol; at man 
rådgiver sig med os, og, at der skabes forstå-
else for grænselandet og vores særlige behov, 
og sidst men ikke mindst at man bruger os  
som brobyggere mellem de to lande.

I denne sammenhæng vil jeg gerne takke alle 
samarbejdspartnere på Christiansborg og i  
særdeleshed Sydslesvigudvalget, der altid hol-
der kontakten til Sydslesvig, følger udviklingen 
og vores daglige arbejde tæt, og har vist for-
ståelse og indsigt.

En særlig tak til formand Christian Juhl for et 
godt og fortroligt samarbejde. Vi har sat pris på 
din tilgang og indsigt i mindretallets arbejde og 
ønsker dig alt godt i fremtiden.

Desuden har vi haft besøg af Kultur- og kirke- 
minister Ane Halsboe-Jørgensen, der var dybt 
imponeret af vores arbejde og indsats for  
danskheden her syd for grænsen.

Hun fik lejlighed til at hilse på alle samråds-
medlemmer ved et kort besøg på Flensborg-
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hus, hvor hun fik en orientering af hver fore- 
nings virke og opgave i mindretallet. Her benyt-
tede vi os ligeledes af lejligheden til at sige tak 
for den fornemme støtte til Sydslesvig.

Oplysningsarbejdet nord for grænsen foregår 
på mange foreskellige planer. I den forbindelse 
vil jeg gerne takke vores generalsekretær for  
en utrættelig indsats og den regelmæssige  
kontakt til Christiansborg og til de enkelte politi-
kere – også i hele pandemiforløbet.

SSFs mindretalspolitiske arbejde 
i grænselandet og på forbundsniveau
De seneste års gode mindretalspolitik har ud-
viklet sig yderligere, her kan nævnes: Besøg 
af den nye landdagspræsident Kristina Herbst 
og forbunddagspræsident Bärbel Bas, der på 
foranledning af SSWs forbundsdagsmedlem  
Stefan Seidler havde taget imod invitationen til 
at besøge Flensborg og møde de tre autoktone 
mindretal, der er hjemmehørende i Slesvig- 
Holsten. Tak for initiativet.

Jeg vil gerne takke for det fremragende sam-
arbejde med Ministerpræsident Daniel Gün- 
ther, regeringen og de øvrige partier og sær-
ligt den nye og gamle mindretalskommiterede 
Johannes Callsen. Desuden vil jeg gerne frem-
hæve SSWs utrættelige politiske indsats i land-
dagen, kommunalt og selvfølgelig i Berlin til 
gavn for det danske arbejde i Sydslesvig og for 
borgerne i Slesvig-Holsten.

SSF varetager en del mindretalspolitisk arbejde 
her i grænselandet og på forbundsplan, del-
vist sammen med SSW. Tak for det gode sam- 
arbejde. 

Således er vi repræsenteret i DialogForum- 
Norden og i Mindretals-Kompetence-Netværk 
som en naturlig del af SSFs europæiske min-
dretalsarbejde.

I Mindretalsrådet sidder vi sammen med de  
øvrige mindretal i Tyskland. I 2022 har jeg –  
turnusmæssigt været formand for mindretals-
rådet. Den 4. april gennemførte vi en mindre-
talspolitisk markering i Forbundsdagen i for-
bindelse med afslutningen af Mindretalsrådets 
vandreudstilling ”Was heißt hier Minderheit”. 
Alle forbundsdagens partier var inviteret til  
debat om mindretallenes situation i Tyskland 
og Europa, og hvad Forbundsdagen kan gøre 
for at forbedre hhv. sikre mindretallenes rettig- 
heder i Tyskland. Vi var glade for, at arrange-
mentet kunne gennemføres trods restriktioner 
og begrænset deltagerantal. Det satte da også 
et flot punktum for udstillingen, der er blevet 
vel modtaget og har været fint besøgt. Nu skal 
udstillingen vandre gennem Tyskland og være 
med til at oplyse om de 4 autoktone mindretal 
i Tyskland. Således er den i Slesvig-Holsten 
fra den 22. september til den 18. december. Et 
godt stykke oplysningsarbejde, der gerne skal 
suppleres med undervisningsmateriale til tyske 
skoler.

Mindretalsrådet er i samarbejde med FUEN  
ligeledes vært for dette års FUEN-kongres i 
Berlin fra den 29.9.-2.10., hvor der blandt andet 
er fokus på sprog og identitet og naturligvis den 
aktuelle situation i Europa.
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Afrunding 
Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak til regerin-
gen i København, til Folketinget og Kongehuset 
samt til den tyske regering i Kiel og Berlin. 

Der skal også lyde en stor tak til Grænsefor-
eningen og alle danske samarbejdspartnere for 
godt samarbejde og god dialog hen over græn-
sen.

I begyndelsen af året sagde vi farvel til Knud 
Erik Therkelsen, der gik på velfortjent pension. 
Samtidig kunne vi byde Grænseforeningens 
nye direktør Hanne Sundin velkommen. Græn-
seforeningen er for tiden i gang med sin egen 
strategiudvikling, og vi glæder os til at høre om 
de fremtidige planer.

Tak til alle øvrige foreninger og institutioner i 
Sydslesvig for konstruktivt samarbejde for den 
fælles danske sag.

En særlig tak til generalsekretæren og til alle 
medarbejdere på Flensborghus og rundt om på 
amtssekretariaterne og alle de frivillige bestyrel-
sesmedlemmer i Sydslesvig. 

Lad os håbe, at vores kommende års alsidige 
og brogede program både lokalt og på lands-
plan kan gennemføres som planlagt uden store 
restriktioner og begrænsninger i deltagerantal. 
Vel mødt til jer alle. Vi har brug for at mødes 
omkring vores danske sindelag, kultur og sprog 
– vi har brug for hinanden. Det danske mindre- 
tal er et fællesskab af individer, der vil det dan-
ske. Det er fortsat forudsætningen for vort min-
dretalssamfund. 
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Beretning fra Kulturudvalget 
ved Knud Ramm-Mikkelsen 
Jeg vil gerne begynde beretningen med at  
citere fra SSFs hjemmeside, hvor der sta-
dig står, at ”Kulturudvalget arrangerer pop-, 
rock- og jazzkoncerter, poetry slam og andre 
moderne kulturtilbud for SSF. Det understøt- 
tes af SSFs Kulturafdeling.”

Det har vi gladeligt arbejdet med i mange år, 
og også en hel del foredrag, Lausenianas 
nytårskoncert, som vist ikke passer helt ind i  
ovenstående, og mange andre arrangementer 
af meget forskellig karakter.

Det sidste år har igen været præget af den for-
bistrede pandemi, dog ikke helt så meget som 
det foregående år.

Der har igen været aflysninger og udsættel-
ser af koncerter og arrangementer, men på 
det  seneste er vi dog ved at have indhentet  
de fleste af de udsatte aftaler.

Men der er ingen tvivl om, at vi arrangører og 
publikum stadig er præget af pandemien. Helt 
generelt har vi set færre publikummer til vore 
arrangementer – og det er ikke kun et fæno-
men, man ser i Sydslesvig. Det er det samme 
billeder, der viser sig, når man taler med lige-
sindede rundt om i kulturlandskaberne nord og 
syd for grænsen.

Færre publikummer giver færre indtægter, og 
når det så kobles sammen med stigende udgif-
ter til teknik, forplejning, overnatning og hono-
rarer, er det et punkt, vi må have fokus på i de 
kommende år.

Arrangementer 2021/2022
Men først lidt om, hvad vi har arbejdet med det 
sidste års tid.

Vi kom nogenlunde gennem november og halv-
delen af december. Enkelte aflysninger, og ikke 
kun på grund af Coronaen, men musikere kan 
også blive ramt af sygdom.

Af historiske grunde plejer jeg at tage en række 
navne med i vores beretning.

Egernførde har haft jazz med River Jazz & 
Blues Band i efteråret og Veronica Mortensen  
i foråret. ”Blonde Bass”, hvilket faktisk er 3  
blondiner, der spiller bas og synger, rigtig godt, 
var i Slesvig, mens de 3 kvinder i SheTrio dog 
spiller 3 forskellige instrumenter, hvilket man 
kunne høre i Skipperhuset i Tønning. Sigurd 
Barrett var denne gang i Tyske Hus i Flensborg, 
hvor også Harald Haugaard og Helene Blum 
spillede deres julekoncert, de kalder ”Nordisk 
Jul”. Lausenianas nytårskoncert var også flyt-
tet til Tyske Hus fra Harreslev, hvor knap 300 
publikummer lyttede til Strauss m.fl. Vi kan 
ikke anbefale, at der afvikles nytårskoncerter i 
maj måned. Der plejer at være omkring 700 til- 
hørere i januar i Harreslev. Et meget berømt  
kor fra Århus, Vocal Line, gav en flot koncert i 
Ansgar Kirke i Flensborg, hvor vi, eller rettere 
deres agent, havde glemt at fortælle dirigen-
ten, hvor han var henne i verden, hvilket betød, 
at han talte engelsk hele koncerten igennem. 
Dette sagt for at minde os om, at der er mange  
ting at huske på, når koncerter skal afvikles 
godt.
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Jazz på Flensborghus har naturligvis også 
mærket pandemien. En hel del koncerter er 
blevet flyttet – flere endda 3 gange. Vi prøver 
naturligvis på at blande genrerne inden for  
jazzen – og det lykkes normalt fint – men  
diverse flytninger bevirkede, at vi her i 2022  
3 gange har kunnet høre gode og dygtige 
kvindelige sangerinder med trio – i hver de-
res stil, men alligevel. 2 af dem var eksempler 
på aftaler, der var blevet flyttet 3 gange. Men  
siden sidst har vi haft Snorre Kirks band med  
2 saxofoner – Claire Martin fra England –  
brasilianske Rosalia de Souza og svenske Iris 
Bergcrantz – det var de 3 sangerinder, og en-
delig et herlig genhør med Santa Cruz – gam-
meldags funk – jazz – rock med bl.a. Bo Stief  
og Alex Riel. Også på Flensborghus har vi 
kunnet mærke tilbagegangen af publikummer. 
Vi håber så meget, at vi snart igen kan melde  
om udsolgt.

Vi har også, som vanligt, været blandet ind i  
forskellige festivaler. Ofte med økonomisk støt-
te, eller at vi finder og betaler et band, men det 
sker også, at vi er mediepartner, hvilket be- 
tyder, at vores navn kommer med blandt  
arrangørerne, og vi reklamerer for festivalen 
ad vore kanaler. Vi overvejer altid nøje, om fes-
tivalen og arrangementet ligger inden for vores 
område: Dansk / nordisk kultur.

Jeg vil gerne nævne LIET-festivalen, der er et 
slags Musik-Grand-Prix for mindretal. Det blev 
i foråret afviklet med stor succes i Tønder. 
Dockyard-Festivalen i Flensborg, i forbindelse 
med et stort BMX-arrangement i pinsen. Hof-
kultur i Flensborg, Gården-Festivalen, der i år 
blev afviklet for første gang, og Kulturfestivalen 

i Slesvig på Königswiesen, med mange men-
nesker (og en koncert i domkirken, igen med 
Harald Haugaard og Helene Blum – samt det 
meget fine militære blæseorkester SMUK). 
FolkBALTICA har vi i mange år haft et godt og 
tæt samarbejde med – både om skolekoncer-
terne og aftenkoncerter. Og ikke at forglemme 
Strikkefestivalen, som nu hedder ”Sydslesvigs 
festival for tråd og garn”, og hvor det er næsten 
lige så svært at få billetter som til én af dron-
ningens nyligt afholdte gallafester.

Spil Dansk har gennem mange år været en  
vigtig begivenhed midt i efteråret, med en ræk-
ke koncerter og arrangementer rundt i Syd- 
slesvig.

Alle ovennævnte festivaler / arrangementer, 
sker i tæt samarbejde med en række af vore 
sædvanlige samarbejdspartnere. Vi sætter stor 
pris på disse gode forbindelser.

Endnu et af mange tilbud til at se og høre dansk 
kultur, er danske film. Distrikter kan via Kul-
turafdelingen låne meget nye danske film, og 
vise dem ved lukkede forestillinger i distriktet. 
Det sker bl.a. i Slesvig, Husum, Egernførde og 
på Sild. Eller vi kan alle se filmene i ”Biffen” på 
Flensborghus, der har en fin serie af danske  
film hvert år.

TV Syd
Sidste år blev jeg af FU bedt om at gå ind i TV 
Syds venneforening, der kaldes ClubSyd. TV 
Syd blev oprettet for snart 40 år siden, og SSF 
haft repræsentanter siden da i både bestyrel- 
se og i venneforeningen. ClubSyd er den fol-
kelige opbakning til det lokale tv i det sydlige  
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område, og har ca. 12.000 medlemmer. Tid-
ligere kunne alle se både TV2 og ikke mindst 
TVsyd, men det er ikke så enkelt længere. Men 
den teknologiske udvikling gør så også, at visse 
ting ret let kan lade sig gøre. Vi er mange, der 
har apps på vore telefoner, og der er en app 
til telefonen, der hedder TV SYD PLAY. Den 
kan og må alle i hele verden downloade, og der  
kan man se de allerfleste af TV Syds produktio-
ner – både live og man kan finde dem i biblio-
teket – og der er virkelig mange fine program-
mer. Og med en smule teknisk snilde, kan man 
streame programmerne til fjernsynet, hvis man 
ikke er så vild med at se tv på telefonen. Jeg 
synes faktisk, at det er et rigtig godt tilbud for 
at få et skud dansk kultur hjemme i sofaen, og 
for at følge med i, hvad der sker i Syd- og Søn-
derjylland, og af og til endda også her i Syd-
slesvig – set fra Kolding, hvor TV-Syd har sit  
hovedkvarter.

Apropos Kolding. Der har de et fint kultursted, 
Godset, som Kulturudvalget besøgte sidste år. 
En god og givende tur til inspiration af udvalget, 
der viste, hvordan et moderne dansk kulturhus 
med både koncertsal, øverum og mødelokaler 
fungerer i 2021.

Økonomi
De mange aflysninger og udskydelser sidste 
år gjorde, at vi desværre ikke kunne bruge de 
penge, vi var blevet bevilget. Det ærgrede os 
naturligvis, og da tilfældet var det samme for et 
af de andre udvalg, gav det os mulighed for at 
investere i en længe ønsket mobil scene. Og 
ved en velvillig indsats fra FU, lykkedes det os 
at få den bestilt, således at SSF / Sydslesvig 

nu er ejer af en meget fin og mobil scene, der 
kan slåes op og ned i løbet af en lille times tid. 
Vognen står på Tydal, og man skal selv hen-
te den 2,2 tons tunge anhænger. Vognen skal  
reserveres i Kulturafdelingen, og prisen for at 
låne den er: 300 €, som er betaling og kørsel til 
de medarbejdere, der skal slå scene sikkert op 
og tage den lige så sikkert ned igen. Vi håber 
meget, at den vil blive brugt flittigt.

Det meget anderledes år – også set økono-
misk, gav os også mulighed for at købe et lyd-
anlæg samt få repareret den gamle traverse, 
der holder lysanlægget, til Flensborghus.

Den kommende sæson
Vi fortsætter naturligvis med meget af det, vi 
gennem de sidste år, har arbejdet med. Koncer-
ter, foredrag, festivaler, samarbejde med man- 
ge andre organisationer og foreninger, Spil 
Dansk og så videre. Det vil række for vidt at 
nævne alt det, vi allerede har planlagt. I stedet 
ville jeg virkelig ønske, at Sydslesvigkalen-
deren ville blive brugt både af arrangører, men 
mindst lige så meget af publikum til at finde  
frem til de mange fine og fornemme kultur- 
tilbud, vi er så heldige at have mulighed for at 
deltage i. Og så naturligvis ikke mindst, at folk 
kommer op af sofaen, og møder den mang- 
foldighed af tilbud, vi tilbydes.

Afslutning
Året har været en langsomt bevægen sig frem 
og lidt tilbage med flest fysiske møder men også 
møder via nettet. Vi kan konstatere, at fysiske 
møder er langt at foretrække frem for via en 
skærm.
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En stor og varm tak til de foreninger og organi-
sationer, vi har samarbejdet med gennem det 
sidste år. Jeg vil bl.a. nævne Skoleforeningen, 
Kirken, Centralbiblioteket og ikke mindst SdU, 
hvor jeg håber og forventer, at samarbejdet vil 
blive endnu tættere i de kommende år.

Også en tak til de distrikter og amter, vi har  
haft kontakt til. Det er faktisk rigtig mange – og 
jeg håber, at I alle har lyst til at kaste jer over 
nye og spændende arrangementer, til glæde  
for jeres og vores medlemmer.

Generalsekretariatets og ikke mindst Kultur- 
afdelingens medarbejdere fortjener også en 
stor tak. Tak til konsulent Nina Lemcke for din 
altid dygtige og inspirerende entusiasme, og  
din holden fokus på vores opgaver.

Og endelig tak til medlemmerne af udvalget. 
Det har været virkelig dejligt, at vi i år har kun-
net afvikle de fleste møder face to face. Tak for 
humør, inspiration og seriøsitet i vores arbejde. 
Udvalget bestod i år, som sidste år, af Anja  
Ziemer, Michael Juul Olsen, Bjørn Egeskjold  
og Eberhard von Oettingen. 

Tak for ordet.
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Beretning fra Teater- og koncertudvalget 
ved Uwe Prühs
I udvalget lever vi selvfølgelig op til de ved-
tægtsbestemte 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 teater-
forestillinger og ikke mindst klassiske koncer-
ter, som bliver tilbudt rundt om i distrikterne  i 
Sydslesvig. Vi lever op til de i resultataftalen 
nævnte antal forestillinger.

Udvalget og udvalgsmøder
Teater- og koncertudvalget, som består af  
Lisbet Mikkelsen Buhl, Irene Aggedam, Tine 
Bruun Jørgensen, Christiane Bodenhagen og 
undertegnede, kan se tilbage på et år som 
(heldigvis) har været helt anderledes end året 
før. Hvor sæson 2020-21 år kan betegnes som  
Coronaår har vi har i denne sæson igen kunnet 
gennemføre samtlige udvalgsmøder i møde- 
lokaler i Flensborghus. Selvom vi nu ved at  
onlinemøder kan gennemføres på meget for-
nuftig vis, så kan vi ikke komme udenom, at  
de møder, hvor vi alle sidder omkring møde-
bordet er det vi foretrækker. 

Program og programhæfte 
for Teater- og koncertsæsonen
I den forgangne sæson var der planlagt 18  
teaterforestillinger, en julekoncert samt 8 klas-
siske koncerter. De klassiske koncerter blev 
gennemført af Sønderjyllands Symfoniorkester.

Alle teater- og koncerttilbud var igen samlet i 
det velkendte brochureformat som er kendt fra 
de tidligere år og som bliver udarbejdet og sat 
op på en meget professionel måde, hvilket vi 
alle kun kan være glade for.

Programmet havde fået en positiv respons så 
alle i udvalget var spændte på hvad der ventede 
forude. Det tidligere udvalg havde sammensat 
sæsonens gode teaterprogram. Grunden her-
til skyldes den overlapning der er efter valget  
ved landsmødet i november. Det afgående ud-
valg sammensætter programmet idet Teater- 
seminaret, som danner baggrund for udvælgel-
sen, oftest er placeret lige inden SSF’s lands-
møde.

Kun en aflysning pga. Corona
Sæson 2020/21 var præget af mange aflys-
ninger. I det forgangne år har vi indenfor vores 
område kun haft en aflysning. Folketeatrets  
”Oh Happy Day”, som mange havde glædet  
sig til. Desværre kunne der ikke findes en  
erstatningsdag. 

Teatersæson
Som noget nyt har jeg tilladt mig i denne beret-
ning at opføre samtlige teater- og koncerttilbud 
i nedenstående tabel så vi også i beretningen 
fastholder de væsentlige detaljer fra program-
met inkl. angivelse af hvor mange tilskuere der 
har været ved hver enkelt forestilling. 

Ser man på antallet af tilskuere så må vi des-
værre konstatere, at publikum har været lidt til- 
bageholdende med at komme. Efter vores vur-
dering er det fordi publikum endnu ikke følte  
sig tryg ift. coronasituationen. Samme iagttagel-
se har næsten alle teaterforeninger i Danmark 
også gjort, så vi står ikke alene med denne er-
faring. Når det så er sagt, så har vi glædet os 
over alle fremmødte og takker hver og en fordi 
de alligevel mødte op og trodsede den specielle 
situation som herskede i samfundet omkring os.
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Topscoreren mht. antal tilskuere var forestillin-
gen Pippi Langstrømpe, men det undrer ikke. 
Pippi er fortsat et trækplaster. Det er lidt van-
skeligt at fremhæve den ene forestilling frem-
for en anden – de var alle gode hver på deres 
måde. Tankevækkende, morsom, livsnær dyna-
misk m.m.

Vores programhæfte med dertil hørende korte 
indholdsgengivelser kan altid ses på SSF’s 
hjemmeside: 
https://syfo.de/fileadmin/user_upload/kultur/
informationsmateriale-saesonprogrammer/tea-
ter-concert-brochuren/Teater-_og_koncertbro-
chure_2021-2022.pdf

En forestilling som har gjort særlig indtryk på 
publikum var ”I støvet fra regnen” opført af  
Teater V. Et prisvindende drama om krig, sår  

og broderskab. Om krigens konsekvenser og 
de menneskeskæbner, der opstår i kølvandet 
på store politiske beslutninger. Fantastisk spil-
let. Alle fra publikum gik stille og roligt hjem 
uden at tale ret meget sammen. Det var store 
indtryk der skulle forarbejdes. 

Et fantastisk danseshow så publikum i Husum. 
Tribe opført af Next Zone var fyldt med ekstrem 
dynamisk dans, akrobatik m.m. Utroligt hvad 
de syv internationale dansere kunne få udtrykt 
med deres kroppe og kropssprog.

Forestillingen som ikke kunne gennemføres på 
den planlagte dato var ”Mænd i mindre doser”. 
Heldigt for os at den forestilling dannede ram-
men om sæsonafslutningen på Flensborghus. 
Utroligt hvad en enkelt person formår at udtryk-
ke. En godt besøgt forestilling med et meget 

 

 

Dato Forestilling Udbyder Spillested Publikum 

26.09.21 Peter Pedal Satellit Teatret Husumhus, Husum 87 

20.10.21 Late Night Show Louise Schouw Nibøl Danske Skole 39 

23.10.21 Villads fra Valby Louise Schouw Slesvighus, Slesvig 115 

30.10.21 Pippi Langstrømpe Folketeatret Stadttheater Flensborg 307 

07.11.21 The Danish Girl black box, Theatre & Dance Stadttheater Flensborg 163 

25.11.21 Tour de chambre Det Kongelige Teater Stadttheater Flensborg 136 

10.12.21 Julekoncert, Opera på Grænsen Opera på Grænsen Slesvighus, Slesvig 63 

23.01.22 Oh Happy Day Folketeatret Stadttheater Flensborg aflyst 

05.02.22 Maxim Operette Kompaniet Stadttheater Flensborg 133 

14.02.22 I støvet fra regnen Teater-V Stadttheater Flensborg 60 

24.02.22 Two Lions and a Castle Dansk Danseteater Slesvighus, Slesvig 54 

07.03.22 Den evige ild Bellevue Teatret Deutsches Haus, Flensborg 87 

10.03.22 I Al Slags Vejr Café Liva Harreslev Danske Skole 131 

15.03.22 Viva Las Vegas Medborgerhuset Egernførde 23 

24.03.22 Dracula Figaros, Den Ny Opera Stadttheater Flensborg 88 

23.04.22 Maddiker Folketeatret Stadttheater Flensborg 136 

28.04.22 TRIBE Next Zone Husumhus, Husum 113 

02.05.22 Mod til at dræbe Teatret Møllen Idrætshallen, Flensborg 31 

19.05.22 Mænd i mindre doser Louise Schouw Flensborghus, Flensborg 61 

    1827 

Topscoreren mht. antal tilskuere var forestillingen Pippi Langstrømpe, men det undrer ikke. Pippi er fortsat 
et trækplaster. Det er lidt vanskeligt at fremhæve den ene forestilling fremfor en anden – de var alle gode 
hver på deres måde. Tankevækkende, morsom, livsnær dynamisk m.m. 

Vores programhæfte med dertil hørende korte indholdsgengivelser kan altid ses på SSF’s hjemmeside: 
https://syfo.de/fileadmin/user_upload/kultur/informationsmateriale-saesonprogrammer/teater-concert-
brochuren/Teater-_og_koncertbrochure_2021-2022.pdf 

En forestilling som har gjort særlig indtryk på publikum var ”I støvet fra regnen” opført af Teater V. Et 
prisvindende drama om krig, sår og broderskab. Om krigens konsekvenser og de menneskeskæbner, der 
opstår i kølvandet på store politiske beslutninger. Fantastisk spillet. Alle fra publikum gik stille og roligt 
hjem uden at tale ret meget sammen. Det var store indtryk der skulle forarbejdes.  

Et fantastisk danseshow så publikum i Husum. Tribe opført af Next Zone var fyldt med ekstrem dynamisk 
dans, akrobatik m.m. Utroligt hvad de syv internationale dansere kunne få udtrykt med deres kroppe og 
kropssprog. 

Forestillingen som ikke kunne gennemføres på den planlagte dato var ”Mænd i mindre doser”. Heldigt for 
os at den forestilling dannede rammen om sæsonafslutningen på Flensborghus. Utroligt hvad en enkelt 
person formår at udtrykke. En godt besøgt forestilling med et meget veloplagt publikum gjorde sit til at 
skuespilleren Kristian Holm Joensen leverede en meget underholdende pragtpræstation. 

I det hele taget må man rose samtlige aktører på scenen. Der leveres på højeste niveau. Det gælder hele 
vejen rundt ifm. teater inkl. børneteater samt koncerterne. Vi får virkelig leveret dygtig scenekunst og 
klassisk musik. 

Ønsker mere information om de enkelte arrangementer så kan jeg henvise til Flensborg Avis arkiv. Vi er så 
heldige at Flensborg Avis fortsat prioriterer anmeldelser højt. Det er ikke en selvfølge i dag når man ser at 
kultrursiderne bliver mere og mere nedprioriteret i de danske aviser. 

 

Koncertsæson 

Sønderjyllands Symfoniorkester havde igen leveret et flot program: 

   Dato Forestilling Udbyder Spillested Publikum 

17.09.21 Tradition & Arv - Piazzollo 100 år SDJsymfoniorkester St. Paulus kirke, Slesvig 82 

23.09.21 Strauss' Oboekoncert SDJsymfoniorkester Deutsches Haus, Flensborg 84 

29.10.21 This is Halloween SDJsymfoniorkester Messe & Congress, Husum 80 

26.11.21 Bjarke Mogensen spiller Koppel SDJsymfoniorkester Idrætshallen, Flensborg 60 

02.12.21 Familiejulekoncert SDJsymfoniorkester Stadthalle, Nibøl 50 

21.01.22 Concerto Copenhagen SDJsymfoniorkester Deutsches Haus, Flensborg 45 

24.03.22 Mozarts Requiem m. gymnasiekor SDJsymfoniorkester A. P. Møller Skolen, Slesvig 115 

12.05.22 Familiekoncert m. Bravo Beethoven SDJsymfoniorkester Deutsches Haus, Flensborg 110 

    626 

Koncerterne havde fortjent flere tilhørere, men også her må vi tilskrive det de samfundsmæssige 
omstændigheder. Det ændrer dog ikke ved at vi i den kommende tid vil gå i dialog med SDJ med henblik på 
at drøfte hvordan vi kan skaffe flere tilhørere til koncerterne, hvilket er en fællesinteresse. 

Som tidligere nævnt bliver der leveret symfoniorkestermusik på højeste niveau. Hvordan musikken kan 
bindes sammen oplevede vi  med konferencien Jesper Buhl ved koncerten ”This is Halloween, hvor 
Sønderjyllands Symfoniorkester gav os en uhyggelig god tyvstart på Halloween. 

Børneteatersæson 

Hvert år tilbydes der en række børneteaterforestillinger på vore skoler i de forskellige amter. Det vil føre for 
vidt hvis alle udbydere og forestillinger skulle nævnes i denne beretning. Udvalget forsøger hvert år at 
tilbyde forestillinger til alle aldersgrupper. I den forgangne sæson blev det til i alt 56 forestillinger for de 
mindste og ældste i daginstitutionerne, elever på 1.-3. klassetrin, 4.-6. klassetrin og 7.-10. klassetrin. I alt 
kunne _______ børn opleve forestillingerne. (Tallet bedes leveret af Nina) 

Dem der fik mest ros var Teater Minsk/Zebu med forestillingen ”Himmel” for de mindste børnehavebørn, 
Teatret Thalias tjenere med forestillingen ”Mosters Monster” for elever på 4.-6. klassetrin og Teater2Tusind 
med forestillingen ”Ødipus” for elever på 7. – 10. klassetrin. Den 11. marts havde vi Teatret Svalegangen på 
besøg på Duborg-Skolen med forestillingen ”Det fortrolige Rum”. 

Fra Kulturafdelingen/distrikterne arbejdes der fortsat med den løsning at lægge forestillingerne til en skole 
som så er vært for elever fra andre skoler. Det er praktisk og muliggør nogle gange flere forestillinger fra 
samme udbyder på samme dag. Det giver selvfølgelig nogle logistiske udfordringer for de skoler/elever der 
sender elever til en forestilling på anden skole, dog er det fortsat den bedste måde at organisere det på. I 
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veloplagt publikum gjorde sit til at skuespilleren 
Kristian Holm Joensen leverede en meget un-
derholdende pragtpræstation.

I det hele taget må man rose samtlige aktører 
på scenen. Der leveres på højeste niveau. Det 
gælder hele vejen rundt ifm. teater inkl. børne-
teater samt koncerterne. Vi får virkelig leveret 
dygtig scenekunst og klassisk musik.

Ønsker mere information om de enkelte arran-
gementer så kan jeg henvise til Flensborg Avis 
arkiv. Vi er så heldige at Flensborg Avis fortsat 
prioriterer anmeldelser højt. Det er ikke en selv-
følge i dag når man ser at kultrursiderne bliver 
mere og mere nedprioriteret i de danske aviser.

Koncertsæson
Sønderjyllands Symfoniorkester havde igen  
leveret et flot program:

Koncerterne havde fortjent flere tilhørere, men 
også her må vi tilskrive det de samfundsmæs-
sige omstændigheder. Det ændrer dog ikke ved 
at vi i den kommende tid vil gå i dialog med  
SDJ med henblik på at drøfte hvordan vi kan 
skaffe flere tilhørere til koncerterne, hvilket er  
en fællesinteresse.

Som tidligere nævnt bliver der leveret symfoni- 
orkestermusik på højeste niveau. Hvordan mu-
sikken kan bindes sammen oplevede vi med 
konferencien Jesper Buhl ved koncerten ”This 
is Halloween, hvor Sønderjyllands Symfoni- 
orkester gav os en uhyggelig god tyvstart på 
Halloween.

Børneteatersæson
Hvert år tilbydes der en række børneteater- 
forestillinger på vore skoler i de forskellige am-
ter. Det vil føre for vidt hvis alle udbydere og 
forestillinger skulle nævnes i denne beretning. 
Udvalget forsøger hvert år at tilbyde forestillin-
ger til alle aldersgrupper. I den forgangne sæson 
blev det til i alt 56 forestillinger for de mindste  
og ældste i daginstitutionerne, elever på 1.-3. 
klassetrin, 4.-6. klassetrin og 7.-10. klassetrin. 
I alt kunne 2560 børn opleve forestillingerne. 

Dem der fik mest ros var Teater Minsk/Zebu 
med forestillingen ”Himmel” for de mindste bør-
nehavebørn, Teatret Thalias tjenere med fore-
stillingen ”Mosters Monster” for elever på 4.-6. 
klassetrin og Teater2Tusind med forestillingen 
”Ødipus” for elever på 7.-10. klassetrin. 

I det hele taget må man rose samtlige aktører på scenen. Der leveres på højeste niveau. Det gælder hele 
vejen rundt ifm. teater inkl. børneteater samt koncerterne. Vi får virkelig leveret dygtig scenekunst og 
klassisk musik. 

Ønsker mere information om de enkelte arrangementer så kan jeg henvise til Flensborg Avis arkiv. Vi er så 
heldige at Flensborg Avis fortsat prioriterer anmeldelser højt. Det er ikke en selvfølge i dag når man ser at 
kultrursiderne bliver mere og mere nedprioriteret i de danske aviser. 

 

Koncertsæson 

Sønderjyllands Symfoniorkester havde igen leveret et flot program: 

   Dato Forestilling Udbyder Spillested Publikum 

17.09.21 Tradition & Arv - Piazzollo 100 år SDJsymfoniorkester St. Paulus kirke, Slesvig 82 

23.09.21 Strauss' Oboekoncert SDJsymfoniorkester Deutsches Haus, Flensborg 84 

29.10.21 This is Halloween SDJsymfoniorkester Messe & Congress, Husum 80 

26.11.21 Bjarke Mogensen spiller Koppel SDJsymfoniorkester Idrætshallen, Flensborg 60 

02.12.21 Familiejulekoncert SDJsymfoniorkester Stadthalle, Nibøl 50 

21.01.22 Concerto Copenhagen SDJsymfoniorkester Deutsches Haus, Flensborg 45 

24.03.22 Mozarts Requiem m. gymnasiekor SDJsymfoniorkester A. P. Møller Skolen, Slesvig 115 

12.05.22 Familiekoncert m. Bravo Beethoven SDJsymfoniorkester Deutsches Haus, Flensborg 110 

    626 

Koncerterne havde fortjent flere tilhørere, men også her må vi tilskrive det de samfundsmæssige 
omstændigheder. Det ændrer dog ikke ved at vi i den kommende tid vil gå i dialog med SDJ med henblik på 
at drøfte hvordan vi kan skaffe flere tilhørere til koncerterne, hvilket er en fællesinteresse. 

Som tidligere nævnt bliver der leveret symfoniorkestermusik på højeste niveau. Hvordan musikken kan 
bindes sammen oplevede vi  med konferencien Jesper Buhl ved koncerten ”This is Halloween, hvor 
Sønderjyllands Symfoniorkester gav os en uhyggelig god tyvstart på Halloween. 

Børneteatersæson 

Hvert år tilbydes der en række børneteaterforestillinger på vore skoler i de forskellige amter. Det vil føre for 
vidt hvis alle udbydere og forestillinger skulle nævnes i denne beretning. Udvalget forsøger hvert år at 
tilbyde forestillinger til alle aldersgrupper. I den forgangne sæson blev det til i alt 56 forestillinger for de 
mindste og ældste i daginstitutionerne, elever på 1.-3. klassetrin, 4.-6. klassetrin og 7.-10. klassetrin. I alt 
kunne _______ børn opleve forestillingerne. (Tallet bedes leveret af Nina) 

Dem der fik mest ros var Teater Minsk/Zebu med forestillingen ”Himmel” for de mindste børnehavebørn, 
Teatret Thalias tjenere med forestillingen ”Mosters Monster” for elever på 4.-6. klassetrin og Teater2Tusind 
med forestillingen ”Ødipus” for elever på 7. – 10. klassetrin. Den 11. marts havde vi Teatret Svalegangen på 
besøg på Duborg-Skolen med forestillingen ”Det fortrolige Rum”. 

Fra Kulturafdelingen/distrikterne arbejdes der fortsat med den løsning at lægge forestillingerne til en skole 
som så er vært for elever fra andre skoler. Det er praktisk og muliggør nogle gange flere forestillinger fra 
samme udbyder på samme dag. Det giver selvfølgelig nogle logistiske udfordringer for de skoler/elever der 
sender elever til en forestilling på anden skole, dog er det fortsat den bedste måde at organisere det på. I 
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Den 11. marts havde vi Teatret Svalegangen på  
besøg på Duborg-Skolen med forestillingen 
”Det fortrolige Rum”.

Fra Kulturafdelingen/distrikterne arbejdes der 
fortsat med den løsning at lægge forestillin-
gerne til en skole som så er vært for elever fra 
andre skoler. Det er praktisk og muliggør nogle 
gange flere forestillinger fra samme udbyder  
på samme dag. Det giver selvfølgelig nogle  
logistiske udfordringer for de skoler/elever der 
sender elever til en forestilling på anden skole, 
dog er det fortsat den bedste måde at organi-
sere det på. I det forgangne år har det desvær-
re nogle gange givet ekstra udfordringer med  
at få en bus til transporten, men det skyldes  
coronasituationen. Vi håber at det er et over-
stået kapitel hvad angår bustransporten, men 
det vil dette år jo vise. Der har kun været to  
aflysninger fra teatrenes side pga. sygdom.

Aprilfestival (Børneteaterfestival) 
og Teaterseminar
Udvalgets medlemmer deltager hvert år en 
weekend i april i Aprilfestivalen og en weekend  
i november i Teaterfestivalen i Danmark. 

Formålet med Aprilfestivalen er at se og be- 
stille forestillinger til den kommende børne- 
teatersæson. I år var to udvalgsmedlemmer,  
formand og kulturkonsulenten afsted. I dagene 
1.-3. april så vi mange forskellige børneteater-
forestillinger i Esbjerg. Vi ser ikke de samme 
forestillinger. Vi spreder os så vi kan få set flest 
mulige forestillinger. Der er tale om hele fore-
stilinger hvor der også er publikum med. Det er 
rart for så kan man med det samme se og op-
leve børnenes reaktioner.Der er forestillinger til 

alle aldersgrupper fra børn i daginstitutioner til  
9.-10. klassetrin. Esbjerg var et ideelt sted idet 
spillestederne lå geografisk tæt på hinanden. 
Derfor fik vi set nogle flere forestillinger. Efter-
følgende afleverer vi vores indtryk og anbefa-
linger til Nina som på baggrund af de indkomne 
reaktioner sammensætter et årsprogram så alle 
aldersgrupper bliver tilgodeset.

Teaterfestivalen, hvor næsten samtlige turne-
udbydere kommr og præsenterer deres pro-
gram, blev sidste år afholdt i Silkeborg i da-
gene fra den 19.-21. november. Hele udvalget 
inkl. kulturkonsulenten og vores FSJ’ler var af-
sted. Det er nogle intensive men også meget 
spændende dage. Vi får virkelig et godt indblik 
i hvilke teaterforestillinger der kan bestilles til 
vores kommende teatersæson. Fordi hele ud-
valget ser samtlige præsentationer kan vi efter-
følgende få en god og meget kvalificeret sam-
tale om sammensætningen af kommende års 
teatersæson. Det sker under hensyntagen til 
at vi sammensætter et alsidigt program under 
hensyntagen til vore spillesteder rundt omkring  
i Sydslesvig. Det kan til tider være svært at  
få det hele til at gå op i en højere enhed, der-
for er det meget rart at hele udvalget er med. 
Udvalgets indstilling omsættes efterfølgen-
de af Nina. En stor logistisk opgave der skal  
løses hvilket kan indebære at vi ikke altid kan  
få vore største ønsker til programmet opfyldt.

SSF’s medlemskab i DT 
(Danmarks Teaterforeninger)
SSF er medlem af ”Danmarks Teaterforenin-
ger” (DT) hvilket er til stor gavn for vores teater- 
arbejde i Sydslesvig. Udvalget kan deltage i de 
kurser der tilbydes og mange praktiske proble-
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mer kan løses med hjælp fra DT. I februar må-
ned har jeg deltaget i et kursus afholdt i Mid-
delfart. Udover nogle spændende emner får 
man også opbygget gode kontakter til mange 
teaterforeninger rundt om i Danmark. Sam- 
talerne med andre bestyrelseskolleger giver  
indblik i de problemstillinger der arbejdes med. 
Og man finder ud af at mange foreninger ar-
bejder med de samme spørgsmål som vores 
udvalg gør. Har vi nu sammensat et alsidigt 
program? Tilgodeser vi flest muligt? Hvordan 
klarer man logistikken ifm. programplanlægning 
og sidst men ikke mindst: hvordan får vi endnu 
flere til at se forestillingerne. Udover deltagelse 
i kurset har jeg også deltaget i DT’s general- 
forsamling i slutningen af april i Svendborg. En 
dag med program og en formiddag med gene-
ralforsamling blev det til. Også i den forbindel-
se udvider man sit netværk. Persongruppen til 
kurset og generalforsamlingen var delvis den 
samme. På generalforsamlingen i april måned 
blev jeg valgt som suppleant til DT’s bestyrelse.

Samarbejdet med TeaterSyd
Kulturkonsulenten Nina deltager jævnligt i mø-
der med de andre Teaterforeninger fra Syddan-
mark (Teater Syd), hvor der fortælles om hin-
andens projekter og planer. 

TeaterSyd har bl.a. nedsat en PR-gruppe, der 
ser på fælles markedsføring. I den forbindelse 
opstod idéen omkring en publikumsundersø- 
gelse. Vi har ikke koblet os på de samme  
spørgsmål som var / er relevante for forenin-
gerne i Syddanmark, men har selv udarbejdet 
nogle få, men for os relevante spørgsmål og  
udleder selv en konklusion af de indkomne  
svar med udgangen af denne sæson. Teater-

Syd har igen besluttet at tage imod en fælles 
PR Online-Kampagne på de Fynske Mediers 
platforme indeholdende forestillinger fra alle 
teaterforeninger i Syddanmark inkl. vores fore-
stillinger.

Deltagelse i bestyrelser i Danmark ved 
Folketeatret og 
Sønderjyllands Symfoniorkester
Kulturministeriet udpeget hvert tredje år med-
lemmer til bestyrelsen i Folketeatret. Folke-
teatret er Danmarks førende turneteater. SSF 
har et medlem i denne bestyrelse som jeg p.t. 
varetager. Udvalget har desuden en fast plads 
i bestyrelsen ved Sønderjyllands Symfoniorkes-
ter. Denne opgave varetages ligeledes af mig.

Det er nogle spændende opgaver og det vi-
ser sig at være godt at være så tæt på. Man 
får virkelig indblik i mange forskellige facetter 
og kommer i kontakt med mange personer der 
er involveret i scenekunstnen. Også her er det  
vigtigt at være præsent og repræsentere de 
sydslesvigske farver. Der er ca. 3-4 årlige mø-
der i hver bestyrelse og jeg har næsten delta- 
get i samtlige møder.

Teater- og koncertbrochuren 2022/2023
Teater- og Koncertbrochuren for 2022/2023 har 
I alle allerede modtaget, og vi håber, at I synes 
godt om tilbuddene. Denne gang er det det  
siddende udvalg som er ansvarlig for program-
met. Vi har allerede modtaget positive reaktio- 
ner. Udvalget håber at samtlige teaterforestillin-
ger og koncerter kan gennemføres uden proble-
mer eller aflysninger. Alle savner at komme ud 
og opleve scenekunst og klassisk musik og være 
tilbage i de sociale sammenhænge dette med-
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fører. Desuden håber på lidt flere tilskuere end  
i den forgangne sæson.

Med i udvalgets teater- og koncertbrochure er 
der også en oversigt over de Jazz- og kultur-
arrangementer som planlægges af Kulturudval-
get.

Kommende opgaver
Udover at sammenstille spændende sæson-
programmer drøfter udvalget også andre 
spørgsmål. Et nyt tiltag er at vi i programmet  
har medtaget et postkort med nogle enkelte 
spørgsmål til vore brugere som vi håber de vil 
udfylde og returnere. Det er gratis at sende  
retur og svarene kan give os nogle indblik i til-
skuernes tanker vedr. programmet. På nogle 
af de kommende møder vil vi også tage fat i 
spørgsmålet hvordan vi kan få begejstret flere 
til at komme til vore tilbud. I den forbindelse har 
vi givet vore abonnenter mulighed for at få to 
gratis billeter til en valgfri forestilling så vore 
abonnenter kan tage nogle venner, naboer  
eller familiemedlemmer med til en forestilling  
eller en koncert. Vi håber at vi derigennem  
måske kan lokke flere til at komme. Vi vil i hvert 
fald forsøge.

Afslutning
Herfra skal der lyde en stor tak til udvalget for 
godt og solidt arbejde det sidste år. 

Tak til Kulturafdelingen for det gode arbejde og 
samarbejde og til vores kulturkonsulent Nina 
som altid er der for os og bakker os op. Hun er 
en uundværlig støtte.

Udvalget ønsker alt godt for alle vore arran- 
gører og praktiske medhjælpere rundt omkring  
i Sydslesvig for den kommende sæson med  
ønsket om at der kommer mange til de planlag-
te arrangementer som også kan ses online på:
https://syfo.de/fileadmin/user_upload/kultur/
informationsmateriale-saesonprogrammer/tea-
ter-concert-brochuren/Teater-_og_koncertbro-
chure_2022-2023.pdf

Der skal selvfølgelig også lyde en stor tak til 
alle vore hjælpere og konsulenter i distrikterne. 
Uden alle dem vil det slet ikke være muligt at 
gennemføre vores planlagte program.

Vi beder publikum om at støtte vore forestillin-
ger og koncerter så alle aktører, arrangører og 
hjælpere efterfølgende kan se tilbage på endnu 
en forrygende og forhåbentlig velbesøgt sæson. 

I kan altid købe billetter via:
https://ssf.billetten.dk
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Kære venner
I dag vil jeg gerne give jer et overblik over,  
hvad Årsmødeudvalget har beskæftiget sig 
med i årets løb. Her vil jeg især komme ind på 
Årsmødeevalueringsmødet, som fandt sted  
den 29.06.22 i Slesvig og som har stor betyd-
ning for os Årsmødeudvalget, fordi den giver 
os gode emner med hjem, som vi kan arbejde 
med. 

Årsmøderne 2022
Vores helt egne personlige positive indtryk fra 
årsmøderne rundt omkring i Sydslesvig blev 
stort set bakket op af de tilstedeværende på 
mødet. Heriblandt kan der fx nævnes de pæne 
besøgstal, de mangfoldige aktiviteter, som  
distrikterne har stablet på benene og nye  
initiativer, som for første gang blev gennemført  
i år, fx en Ungedebat for og med unge.
 
Evaluering 
I forbindelse med en evaluering skal der selv-
følgelig også drøftes punkter, som man efter-
følgende må kigge nøjere på og som muligvis 
kræver forbedring. Her kan der blandt andet 
nævnes Årsmødeplakatens synlighed, plaka-
tens motiv, Årsmøde-t-shirten og Gården Fes-
tivalen, der ikke umiddelbart var synlig som et 
Årsmøde-arrangement, og dette medførte for-
ståeligt nok en del kritik. 

Så gerne vi modtager eller deler ros ud, er det 
dog de kritiske stemmer, som vi lytter mest in-
teresseret til, siden de kan give impulser til 
positive forandringer og dermed får os i Års-
mødeudvalget til at kigge nærmere på vores 
arbejds- og tænkemåde. Som Årsmødeudvalg 

har vi taget en del emner med fra evalue- 
ringsmødet, som vi i samarbejde med de an-
dre organer indenfor SSF vil arbejde med i de  
kommende måneder. Vi vil helt konkret se på, 
hvordan man kan forbedre kommunikationen 
indadtil og udadtil. Dette vigtige punkt inde- 
bærer nogle af de emner, som på evaluerings-
mødet blev mødt med kritik. Blandt andet de  
to nye aktiviteter/arrangementer, som i dette år 
blev afholdt for første gang. Vi vil fremover med 
en klar kommunikation udadtil sikre, at både 
Ungedebat og Gården Festivalen bliver set  
som en del af Årsmødeprogrammet. For at 
opnå dette, skal der indbyrdes og forenings-
overskridende bl.a. samarbejdes endnu tæt- 
tere med SdU. 

Årets plakatmotiv
Årets plakatmotiv har modtaget meget ros og 
en del kritik. Motivet som printversion på plaka-
ten havde en bedre virkning end det havde på 
årsmøde-t-shirten. Med hensyn til t-shirten står 
vi foran en skillevej. Enkelte stemmer ønsker, at 
t-shirten ikke tilbydes længere, andre siger, at 
den er en vigtig del af årsmøde-merchandise. 
I Årsmødeudvalget har vi lyttet til de kritiske 
stemmer og vil alligevel gerne fortsat præsen-
tere en t-shirt i forbindelse med årsmøderne 
2023, dog med en anden tilgang. Hvordan det-
te præcis kommer til at se ud, røbes næste år.

To nye årmøde-arrangementer
To ny arrangementer, som også i fremtiden  
skal gøre Årsmødernes tilbud lidt brede og 
mere tilgængeligt for unge/teenagere, blev i år 
afholdt på Tydal: Gården Festivalen og Unge-
debat. Begge arrangementer blev sat i gang 

Beretning fra Årsmødeudvalget 
ved Tim Frogier
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af SSF, SSW, SdU og Aktivitetshuset. I begge 
tilfælde er der behov for en fælles kommunika- 
tionsstrategi for at tydeliggøre aktiviteternes  
rolle i en Årsmøde-sammenhæng. Derudover 
blev det drøftet, at disse to arrangementer ikke 
nødvendigvis burde gennemføres på selve  
årsmødeweekenden, for ikke at risikere en  
reduktion af besøgstallene ved de andre års-
møder. Og nu jeg er i gang med at fortælle om 
den yngre generation, vil jeg gerne benytte lej-
ligheden til at lykønske alle de mange dygtige  
og spændende ungdomstalere, der blev invite-
ret til årsmøderne. Det har været en fornøjelse 
at lytte til jeres tanker i de taler, som i holdt med 
hensyn til dette årets motto: ”Sydslesvig: Mit 
valg”.  

Tak
Afsluttende vil jeg rette opmærksomheden på 
de mange frivillige, ildsjælene og de mange der 
gav en hånd i sammenhæng med årsmøderne 
rundt omkring i landet. Det er jer, som fortjener 
vores største applaus.    

Som I kan høre, så er der en del emner på  
bordet, som vi nu i fællesskab vil gribe an. Vi 
glæder os til at tage fat i de kommende opgaver 
i Årsmødeudvalget og arbejde foreningsover-
gribende med alle vores venner i mindretallet. 

Henvisning til amterne
Regninger i forbindelse med Årsmøderne 2022 
skal senest ligge i Kulturafdelingen den 15. sep-
tember 2022. 

Desuden beder Kulturafdelingen om, at man til 
næste år overholder deadline for indsendelse af 
Årsmødeskemaer. I år sad Kulturafdelingen to 
uger inden Årsmøderne stadigvæk med under-
holdningsønsker.
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Beretning fra Billedsamlingsudvalget 
ved Erik Fredens
Aktiviteter
I efteråret besøgte udvalget Ejderhuset i Bü-
delsdorf, hvor vi i samarbejde med amtskon-
sulenten gennemgik lokalerne med henblik 
på udsmykning af væggene. Dette viste sig 
at være en vanskelig opgave i den store sal, 
hvor lampernes placering mellem vinduerne 
hele vejen rundt i salen umuliggjorde en for-
nuftig billedophængning. Det lykkedes derimod 
at finde en velegnet væg i mødelokalet ved  
siden af. Her fandt vores medbragte 9 værker 
af Ken Denning en flot plads. Det drejer sig om 
kunstnerens litografiske værker med motiver  
fra Højskolesangbogen. Vi har efterfølgende 
fået positive tilbagemeldinger derfra.

Vi har leveret billeder til SSWs nye lokaler i  
Berlin.

Registrering af landsdelens kunstværker 
generelt
Vi har indledt vores store odyssé med at af- 
fotografere og registrere al offentlig kunst i min-
dretallet. Dette er et stort og meget ambitiøst 
projekt, som vil strække sig over flere år. Målet 
er, at de enkelte institutioners værker samles  
i egen billedregistrant, hvor man kan søge  
under kunstner, titel, tema etc. Disse filer er  
allerede tilgængelige på SSFs hjemmeside 
sammen med filerne for SSFs egen billedregi-
strant. Formålet er først og fremmest at holde 
en beskyttende hånd over den store samling af 
værker, vi har i mindretallet, simpelt hen ved, 
at den er registreret og afbildet, så den er til-
gængelig for alle. Der vil naturligvis kun være 
tale om original kunst, ikke plakater og lignen- 
de masseproduceret udsmykningsmateriale.

Nyanskaffelser
Vi har anskaffet to større værker. Det ene af  
Marit Beckmanns acrylmaleri med motivet høj 
himmel over det våde marsklandskab (100 x 
150 cm). Vi håber, at vi finder en velegnet væg 
til billedet. Det er virkelig flot, især når man 
betragter det på en vis afstand. Forslag mod- 
tages gerne. 

Desuden har vi købt et værk af Dan Thuesen: 
Vidåen (87 x 107 cm). Et imponerende land-
skabsbillede også fra marsken og med gode 
farver. Dette værk er allerede udlånt.

Fornyelser
Vi har ansøgt fondsmidler til indramning af den 
store samling billeder, vi anskaffede os sidste  
år af Leif Dahl. Mange af værkerne var ind-
rammede i en så sølle tilstand, at det skæm-
mede indtrykket graverende. Vi var heldige at 
Slesvigsk Samfunds Fond bevilgede udvalget 
20.000 kr., hvad vi er meget taknemmelige for. 
De fleste billeder er nu opdaterede med både 
nye passepartout og rammer – klædt på til ud-
lån, kan man  godt sige.

Gave til Dronningen
I forbindelse med Dronning Margrethes 50 års 
jubilæum ønskede SSF at markere dagen med 
en personlig gave som blev sendt i oplæg til  
billedsamlingsudvalget. Her valgte vi et fugle-
maleri af Marit Beckmann: Sort Sol over mar-
sken, som vi ledsagede med en tekst. Gaven 
blev sendt til Majestæten i juledagene.
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Årets julemærke
I forsommeren henvendte vi os til en tidligere 
Duborg-Skole elev Stine Haarløv, der havde 
bosat sig i København, og bad hende tegne 
årets mærke. Vi kendte hende fra skoletiden, 
hvor hun havde udvist et stort tegnetalent. 
Hun takkede ja til tilbuddet, hvis hun måtte få 
sin skolekammerat og veninde Anne Schwartz 
med i projektet, da hun var god til computer-
design. Efter flere skriverier frem og tilbage blev 
to  motiver udvalgt som årets mærke. Kunst- 
nernes ønske var at give mærket et friskt pust 
med sjove fingre med røde negle, der bærer  
julepynten ind i billedet. Rigtig flotte og sjove 
billeder. Stregeffekten stammer fra de tusch-
penne, der er anvendt. Salget var væsentligt 
bedre end forrige år, idet vi har solgt 1067 ark 
mod 740 året før. Desværre forbliver salget 
af e-mærket på lavt blus. Her er kun solgt 17 
adgange til at anvende mærket til digital post. 
Udvalget arbejder på at gøre det lettere at  
handle mærket digitalt.

Kunstnerkortet
Her valgte vi et blomstermotiv, tegnet af Leif 
Dahl. Et smukt og enkelt stilleben holdt i brune 
og varme farver. Billedet var udvalgt blandt de 
ca 40 værker, vi anskaffede os på udstillingen 
på Mikkelberg året før.

Bruun-Rasmussen salg af stilleben
Vi valgte i vinter at lade et ældre stilleben vur-
dere hos auktionsfirmaet Bruun-Rasmussen, 
da det ikke blev udlånt, og samtidig for værdi-
fuldt til at have stående i depotet. Der var ingen 
kunstnermonogram på billedet, ligesom det var 
ubestemmeligt i sin oprindelse. Auktionshuset 
tog dog positivt imod det, hvorefter det blev 
solgt i februar for 8.990 kr. Beløbet indgår i for-
eningens nyanskaffelser.
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Beretning fra Danevirke Museum 
ved Lars Erik Bethge
Danevirke Museums (DAMU) år er – ligesom 
hele SSFs – præget af talrige højdepunkter 
som ligger fordelt hen over hele sæsonen. 
Men den vigtigste dag har uden tvivl været  
den 10. november 2021, hvor SSF kunne  
offentliggøre tegningerne til det nye formid- 
lingscenter, som finansieres af A. P. Møller  
Fonden og Augustinus Fonden. Den nye byg-
ning på ca. 1.900 kvadratmeter, den skal stå 
færdig inden udgangen af 2024, bygges af 
Lundgaard & Tranberg Arkitekter fra Køben-
havn. Deres udkast rummer ikke kun et sær- 
deles flot og funktionelt museum, men tager 
også i særdeles høj grad hensyn til den kultur-
arv, Danevirkes Hovedvold, som det kommer 
til at ligge ved siden af. Dette har været alle 
involverede parter særdeles magtpåliggende, 
og derfor er vi ualmindeligt glade for, at også  
andre kan se, at vi har håndteret verdens- 
arven med stor respekt. Bygningen er i hvert  
fald blevet taget meget vel imod både i lokal-
samfundet og hos de fredningseksperter, som 
holder øje med UNESCO-verdensarven Hede-
by-Danevirke. 

Det siger sig selv, at museets virke i arbejds- 
året 2021-2022 i stigende grad har været præ-
get af, at der udover den daglige drift af be-
søgscentret og det daglige samarbejde omkring 
verdensarven nu skal planlægges og forbere-
des et nyt formidlingscenter. DAMU følger selv-
sagt byggeprojektet som SSF står for meget 
tæt. Samtidig lægger vi grundlaget for de nye 
udstillinger sammen med en museumsekspert, 
der er indkøbt til formålet. Sent på efteråret 
2021 blev der afholdt et seminar med danske 
museumseksperter om formidlingen af Dane-
virke, som så er mundet ud i et overordnet  

formidlingskoncept. I efteråret 2022 vil SSF gå  
i udbud med udstillingsprojektet for at finde en 
udstillingsproducent, som konceptudvikler, pro-
jekterer og omsætter udstillingen i samarbejde 
med DAMU.

Afsked med Danevirkegården
Sæsonen 2021 var dermed også DAMUs sid-
ste sæson i Danevirkegården, en tidligere land-
brugsejendom fra 1836, hvor museet har holdt 
til siden det blev grundlagt i 1990. Nøglen blev 
drejet om efter gæsterne for sidste gang den 
30. november, hvorefter de hidtidige udstillin-
ger blev taget ned. De talrige indlån fra Mu-
seum Sønderjylland samt andre institutioner, 
foreninger og privatpersoner er foreløbigt gået  
tilbage med hjertelig tak for lån.

I februar 2022 flyttede museet ind i et midler-
tidigt besøgscenter på en grund overfor. Efter-
følgende er Danevirkegården og nabobygnin-
gen Rødekro blevet revet ned, og fra maj til 
september har Archäologisches Landesamt 
Schleswig-Holstein (ALSH) i samarbejde med 
Museum Sønderjyllands arkæologi foretaget  
en stor udgravning på området. 

Besøgstal
Antallet af gæster på museet har i 2021 været 
stærkt præget af Covid19-pandemien. Museet 
kunne først åbne tre uger senere end sædvan-
ligt efter at kulturinstitutionerne havde været 
lukket ned. Men også de efterfølgende covid-
restriktioner og Tysklands klassificering som 
”rød zone” i Danmark bidrog så afgjort til, at 
genopstarten blev mere slæbende end håbet 
og først for alvor tog fat efter sommerferien. Året 
2021 sluttede da også med et samlet besøgs- 
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tal på museet på kun lidt over 10.600. Desto 
mere glædeligt er det, at antallet af betalende 
gæster i 2022 på trods af den mindre over-
gangsløsning i containerbesøgscentret efter-
hånden ligger meget tæt på 2019-tallet – altså 
den ”normale” situation fra før pandemien. Det-
te bekræfter også det rigtige i beslutningen om 
at være til stede ved Danevirke under bygge-
fasen. At det så på grund af den lavere entré- 
pris i containerudstillingen på 2 euro i stedet 
for hidtil 5 på Danevirkegården økonomisk ikke 
desto mindre betyder mindre indtægter, hører 
med til betingelserne for det samlede projekt. 

Udstillinger
Det største særudstillingsprojekt i det forgang-
ne år har været udstillingen Fra grænsekamp 
til kulturel frihed – 100 år med det danske og 
det tyske mindretal, som er blevet til i et sam-
arbejde mellem DAMU og Deutsches Museum 
Nordschleswig i Sønderborg. Projektet var ble-
vet forberedt til 100-året for folkeafstemningen 
om grænsen i 2020 men måtte udskydes som 
så meget andet. Udstillingen med informations-
vægge, eksponater og 30 portrætter af mindre-
talsmedlemmer blev vist i Landdagens bygning 
i Kiel fra den 14. september til den 14. oktober 
2021. 

I museumsbygningen ved Danevirke arran- 
geredes desuden fra 1. oktober til 30. novem-
ber en sidste lille kabinetsudstilling under titlen 
Små gaver, stor historie. Den præsenterede  
objekter, et maleri og en række genstande, som 
museet har fået overdraget af privatpersoner 
og foreninger i løbet af de sidste år – mange  
af dem med relation til krigen i 1864.

Til DAMUs interims-besøgscenter blev der i 
starten af 2022 udviklet nye udstillingselemen-
ter. Sammen med enkelte dele fra den hid- 
tidige udstilling giver de et komprimeret over-
blik over Danevirkes 1500-årige historie på  
85 kvadratmeter. Desuden er der i samarbejde 
med Archäologisches Landesamt (ALSH) ble-
vet opstillet en stor touchscreen med program-
met ”VikingWalks”, hvor man på tysk, dansk og 
engelsk kan ”gå en tur” fra Hedeby til Holling-
sted langs en virtuel model af terrænet og få 
digitale informationer om en lang række vigtige 
steder langs volden. Samtidig har vi fået tre 
”analoge” modeller af forskellige dele af Dane-
virkevoldene af vores venner på Vikingemuseet 
Hedeby. 

Denne ”permanente” udstilling indtager det   
meste af pladsen, således at der i overgang-
fasen kun vil være få kvadratmeter at lave  
”særudstillinger” på. Det er dog fortsat planen, 
at vi laver mindre dele af udstillingen om hen ad 
vejen, så det kan betale sig at besøge centret 
flere gange i løbet af de næster år.

Formidlingen
Formidlingen udenfor museets bygning har  
ligeledes været præget af planerne for det ny 
museum. Danevirke Museum har fuldt udgrav-
ningen meget tæt og stået for en blog, der er 
oprettet i fællesskab med ALSH og hvor ud-
gravningsresultaterne jævnligt blev præsen-
teret. Den findes stadig på 
www.archaelogie.haithabu-danewerk.de

Den tilsvarende danske formidling foregik på 
DAMUs facebookside og via Museums Søn-
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derjyllands kanaler. For som de fleste tidligere 
udgravninger ved Danevirke har også denne 
største udgravning ved Danevirke nogensinde 
atter været et dansk-tysk fællesprojekt. Des-
uden blev der i museets regi gennemført flere 
rundvisninger i udgravningen, som i alt tiltrak 
mere end 600 mennesker. Den videnskabe-
lige evaluering af projektet udestår ligesom  
resultaterne af materialeprøver, der er sendt til  
naturvidenskabelig analyse og datering. Det 
kan dog konstateres allerede nu, at vi har lært 
en del om arealets brug fra middelalderen over 
1600-tallet til i dag og om Hærvejens forløb 
umiddelbart ved Danevirke. Resultaterne af  
udgravningen vil blive præsenteret i besøgs-
centret, når det videnskabelige arbejde er af-
sluttet. Vi håber, at det bliver i løbet af 2023.

Efter den stor verdensarvsfest i samarbejde 
med partnerne i verdensarven Hedeby-Dane-
virke og vikingegruppen Opinn Skjold, den  
15. august 2021 med 1170 gæster i løbet af  
en søndag blev det sat et foreløbigt punktum  
for større arrangementer i parken. Mindre ar-
rangementer kan dog stadig gennemføres 
uden for det midlertidige besøgscenter. Såle-
des blev DAMUs tilbud i anledning af den tyske 
UNESCO-verdensarvsdag den 5. juni 2022 en 
succes. Gratis entré på besøgscentret, præ-
sentation af 1864-soldaterne og ikke mindst de 
første offentlige rundvisninger på udgravnings-
området tiltrak mere end 500 mennesker i løbet 
af dagen. Derudover har vi deltaget med aktivi-
teter og boder ved større arrangementer i lokal-
samfundet, deriblandt besøg af juryen for den 
slesvig-holstenske kommunekonkurrence ”Un-
ser Dorf hat Zukunft” og musikfestivalen Dan-
newerk Open Air. 

Så vidt det er overkommeligt med vores lille 
hold tager vi også ud og viser flaget ved større 
arrangementer andetsteds. Således har DAMU 
været til stede både ved påskemarkedet og 
sommermessen i Hedeby, der hver især er  
store vikingemarkeder over flere dage med 
mange tusinde gæster. Dette er et led i en af-
tale med Landesmuseen, at DAMU og Vikinge- 
museet Hedeby i højere grad er synlige ved  
hinandens større arrangementer. DAMU har 
desuden også for første gang deltaget med en 
bod ved friluftsårsmødet i Slesvig. Vi har me-
get gerne taget imod Gottorp Amts invitation og  
gør det gerne igen. Men selvfølgelig er vi hele 
Sydslesvigs museum, og hvis andre amter  
gerne ser os på deres årsmødepladser, stiller  
vi gerne op indenfor de rammer, der er givet. 
Hvis distrikter eller andre danske foreninger 
har ønsket et foredrag om Danevirke, både på  
museet eller ude rundt omkring, har vi også 
glædelig stillet op. 

Et besøg ved Danevirke er altid først et besøg 
ved volden. Derfor er vi glade for, at vi har kun-
net udvide vores lille, solide stab af freelance 
guider som via os kan bookes til rundvisnin- 
ger efter behov. De to faste ture om måneden, 
som indførtes i efteråret 2021, har været en  
så stor succes, at vi har besluttet os for at  
beholde dem permanent. Hver 2. søndag i må-
neden er der rundvisning i den Arkæologiske 
Park, hver sidste søndag en guidet vandretur 
fra Danevirke Museum til Hedeby – uafhæn- 
gigt af deltagerantal og uden at der nødven- 
digvis kræves tilmelding på forhånd.
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En væsentlig del af gæsterne på Danevirke 
er skoleklasser fra Sydslesvig og Danmark, 
som besøger volden og ofte også gør brug af  
museets skoletjeneste. Fra august 2021 til juli 
2022 har i alt 2.234 elever besøgt museet hhv. 
senere besøgscentret, hvormed vi er tilbage  
ved tallene i de bedste år før Corona. Norma-
liseringen skete dog først efter sommerferien i 
fjor, således at vores medarbejder Maja Vier-
eck i 2021 nåede at servicere 1.140 elever i 
33 klasser i skoleprogrammet inden årets ud-
gang. Dermed har der i efteråret 2021 og foråret  
2022 endeligt været muligt at praksisteste det 
nye besøgsforløb som er udviklet i forbindelse 
med det projekt, Folketingets Sydslesvigud-
valg har finansieret for årene 2020-22. I 2021 
forsatte udviklingen af et nyt læringstilbud på 
baggrund af de relevante læseplaner i Dan-
mark, Sydslesvig (danske skoler) og Slesvig-
Holsten samt en analyse af potentialerne mht. 
mål- og aldersgrupper, fælles mål mv. På bag-
grund af forarbejdet fra 2020 har Maja Viereck 
videreudviklet skoleprogrammet som ”tidsrej-
se” fra jernalderen til middelalderen over 1864 
og til det danske mindretal i dag. Programmet 
formidler Danevirkes betydning for danskerne 
op igennem tiderne og grænselandets omskif-
telige historie frem til det harmoniske samliv i 
dag. Udover den ”klassiske” formidling arbej-
des der med sanseoplevelser, rollespil og an-
dre aktiverende læringsformer. Til digital under-
visningsforberedelsen blev der i 2021 oprettet 
en såkaldt ”padlet” med informationsmateriale, 
videoer, quizzer mm. med relevans for ”tids-
rejsen”. Padletten udvikles løbende og kan af 
lærerne tilpasses til deres individuelle behov. 
Til lærere, der foretrækker analogt materiale  
er der produceret et opgavehæfte ”Porten til 

Norden”. Til gymnasielærere er der derudover 
udviklet et modul omkring dateringsmetoder i  
arkæologien. Desuden er der til programmet 
ved Danevirke blevet udviklet en lærervejled-
ning og et nyt elementærpædagogisk tilbud til 
de mindste. Aktuelt evalueres programmerne 
efter at de nu har kunnet afprøves i et år.

I det forløbne år har DAMU atter udvidet for-
midlingen af det historiske anlæg med en egen 
publikation. Bogen Das Danewerk im 19. und 
20. Jahrhundert – Nationalismus, Nationalsozia-
lismus, deutsche-dänische Verständigung und 
der Mythos von Søren Telling af museumsleder 
Lars Erik Bethge er i første omgang udkommet  
i en tysk udgave; den danske version Danevir-
ke i det 19. og 20. århundrede – nationalisme, 
nationalsocialisme, dansk-tysk udsoning og 
myten om Søren Telling forventes af være klar 
sent på året. Den supplerer Danevirke – Dan-
marks fødselsattest og verdens kulturarv (Lars 
Erik Bethge/Nis Hardt) fra 2020, som i som-
meren 2022 er udkommet i 2. redigeret udgave 
på dansk og 3. redigeret udgave på tysk. Sam-
men danner de to bøger det indholdsmæssige 
grundlag for formidlingen på stedet og i de to 
nye Danevirke-udstillinger, som DAMU frem til 
2024 skal udvikle om omsætte i samarbejde 
med en udstillingsproducent samt arkæologi-
ske og historiske eksperter.

Desuden er museet i 2022 begyndt at arbejde 
tresproget. Vi har i stigende grad gæster fra ud-
landet, især mennesker fra Nederlandene, som 
hverken kan betjenes tilfredsstillende med for-
midling på dansk og tysk. De vil blive service-
ret så godt som det aktuelt kan overkommes 
indtil det nye museum med en gennemgående 
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tresproget formidling står klart. Vi har for før-
ste gang produceret en engelsksproget folder 
om den arkæologiske park. Derudover er der 
i samarbejde med ALSH opstået et engelsk- 
sproget hæfte, som dækker indholdet på den 
store dansk-tyske informationsvæg om ver-
densarven Hedeby-Danevirke, der har stået på 
DAMU siden 2019 og nu er del af overgangs-
udstillingen. Yderligere tiltag følger, for så vidt 
de er overkommelige i hverdagen.

Samarbejde og projekter
DAMU er en institution med en klar formid- 
lingsprofil, der kun i meget begrænset omfang 
bedriver egen samlings- og forskningsvirk- 
somhed. Derfor er vi i særlig grad afhængige 
af det gode netværk, som er blevet opbygget i 
de sidste 30 år. Her på det sidste er samarbej-
det med danske institutioner bl.a. blevet styrket 
gennem en udvidelse af museets rådgivende 
udvalg. Moesgaard Museum er for første gang 
repræsenteret ved historikeren Kasper Ander-
sen og Forskningsafdelingen ved Dansk Cen-
tralbibliotek ved lederen Mogens Rostgaard  
Nissen. Desuden er lederen af Kongernes  
Jelling, Morten Teilmann Jørgensen, blevet ud- 
peget som ny repræsentant for Nationalmu-
seet, og også Museum Sønderjylland (MSJ) er 
fortsat til stede qua sin direktør, der nu hedder  
Axel Johnsen. MSJ og SSF/DAMU er derudover 
allerede knyttet sammen via en samarbejds- 
aftale, og det samme forventes at være tilfæl-
det med Stiftung Schleswig-Holsteinische Lan-
desmuseen inden nærværende tekst udkom-
mer. I det daglige har der desuden udviklet sig 
et særdeles tæt og tillidsfuldt samarbejde med 
Hedebymuseets nye leder, Dr. Matthias Toplak. 
Det samme gælder for den fortsat tætte dialog 
med Archäologisches Landesamt.

I marts 2022 kunne DAMU sammen med Vikin-
gemuseet Hedeby og Kongernes Jelling præ-
sentere den første håndgribelige frugt af et tæt-
tere samarbejde mellem disse tre institutioner. 
Den fælles marketingkampagne ”Harald Blå-
tand… handel forsvar og pral” er blevet til med 
støtte fra INTERREG-programmet TOUR-BO. 
Tre motiver af tegneserietegneren Bjørk Friis 
fra de tre steder tydeliggør den grænseover- 
skridende forbindelse mellem grænselandets 
UNESCO-verdensarvssteder fra vikingetiden. 
De er trykt på informationsvægge og løbe- 
sedler, som findes i alle tre museer. Aktuelt  
producerer de tre institutioner i samarbejde med 
Viborg Visuals en animationsfilm, som fortæller 
en personlig historie fra vikingetiden med ud-
gangspunkt i Hedeby, Danevirke og Jelling –  
et formidlingsprojekt som støttes af Region 
Sønderjylland Slesvigs INTERREG-baserede 
program KursKultur. Denne film vil have pre-
miere på alle tre besøgscentre i efterårsferien 
2022. 

Samtidig har Danevirke Museum taget initiativ 
til et samarbejde mellem verdensarven Hede-
by-Danevirke og Museum Vestsjælland om- 
kring digitale medier på udendørsarealerne. 
Vestsjælland er rig på ruiner og andre min-
desmærker i landskabet og har udviklet appen 
”Tidslommen” til formidling dér, hvor museet 
ikke kan være til stede. Aktuelt undersøges 
rammerne for et fælles INTERREG-projekt, der 
giver mulighed for at udvide Tidslommen med 
en række stationer omkring Danevirke, hvor der 
med AR, gamification (spil) og andre moderne 
tiltag formidles historie i den Arkæologiske Park. 
DAMU vil i givet fald deltage i udviklingen og  
stå for indholdet.
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Allerede til efteråret 2022 kan vi præsentere 
en app, som langs Danevirke med videoer for-
tæller om lokalbefolkningens forhold til fortids- 
mindet. Projektet ”Vergangenheit trifft Gegen-
wart – Leben am Welterbe”, som Landes-
museen og DAMU står for i fællesskab, er 
overvejende finansieret med midler fra Bundes-
kulturstiftungs program DriveIn og omsat af en 
projektmedarbejder i samarbejde med stude-
rende fra Hochschule Flensburg. Det går tilbage 
på DAMUs bestræbelser på i forbindelse med 
verdensarvsfesten 2021 at samle personlige 
historier om Danevirke i efterkrigstiden. Appen 
vil kunne downloades gratis bl.a. på vores be-
søgscenter.

En yderligere forbedring af formidlingen og op-
levelsen i parken er også fortsat genstand for 
projektet ”Freiraumplanung”. Sammen med 
Kreis Schleswig-Flensburg, Gemeinde Dan-
newerk og andre partnere arbejder vi især med 
arkitektkontoret C. F. Møllers (Århus) planer 
til opgradering af landskabet i og omkring den 
Arkæologiske Park Danevirke. Der er nu truffet 
et udvalg af delprojekter, som skal omsættes i 
de kommende år. Et af hovedelementerne er et 
nyt stisystem og udsigtspunkter, som skal give 
gæsterne mulighed for at opleve Hovedvolden, 
Porten, Valdemarsmuren, Kampestensmuren, 
Skanse 14 og Thyraborg på en ny måde og at 
komme op på volden uden at forvolde skade på 
fortidsmindet. Desuden har Danevirke Museum 
arbejdet med planer om at oprette en spænd-
hytte fra 1864 (magen til mandskabsbarakken 
i Dybbøl) ved Skanse 14, der dog lige nu er 
lagt på køl både mht. omkostningerne og natur-
fredningshensyn på den relevante græsplæne. 
Første prioritet blandt kommunens projekter 
har dog etableringen af en væsentlig større  

parkeringsplads på østsiden af Ochsenweg, 
som gerne skulle stå færdig, når det nye mu-
seum åbner. Aktuelt skabes der grundlag for  
at søge om støttepenge i Kiel/Berlin til formålet.    

Ud over disse konkrete projekter fortsætter det 
daglige samarbejde med et væld af partnere  
i regionen omkring verdensarven Hedeby- 
Danevirke. Her henvises til museets beretning  
i Blå Beretning 2021 som giver et omfattende 
(om end ikke udtømmende) overblik over de 
mange forskellige aktører.

Personale og supportere
Danevirke Museum har gang i meget, men vi 
er trods alt en lille institution med få skuldre at 
lægge byrden på. Det forudsætter dedikeret 
og engageret personale. Så en særlig tak for 
det forgangne år skal lyde til museets medar-
bejdere Finja, Maja, Sabine, Uve og afløseren 
Imme. Vi skylder også atter en stor tak til alle 
dem, der på den ene eller anden måde med  
deres frivillige engagement, som honorarkraft 
eller som daglige samarbejdspartnere bidra-
ger til museets succes. Vi kan især også fortsat 
tælle på tidligere museumsleder Nis Hardt, som 
bl.a. har været tilknyttet museet i forbindelse 
med opløsningen af de hidtidige udstillinger og 
deponeringen af vores egne genstande, hjæl-
per hvor han kan og også fortsat kommande-
rer vores lille ”1864-hær”, der gør en stor fri- 
villig indsats for at gøre vores udendørsaktivi-
teter levende. Og sidst men ikke mindst atter en 
stor tak til Sydslesvigsk Forening. Vi kan til en-
hver tid tælle på generalsekretæren, kollegerne 
på generalsekretariatet og amtssekretariatet  
i Slesvig samt de folkevalgte i SSFs forret- 
ningsudvalg. Det er guld værd i denne bryd-
ningstid.
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Beretning fra Det Humanitære Udvalg 
ved Birgit Messerschmidt
Som hvert år efter sommerferien går den før-
ste invitation fra det humanitære udvalg til alle 
ledere i ældreklubberne og deres medhjælpere 
til en udflugt. 

Turen, hvor alt er betalt, skal ses som en lille  
anerkendelse og en stor tak for det store arbej-
de alle ledere og medhjælpere yder rundt om-
kring i Sydslesvig.

Efter at første halvdel af året 2021 var præget  
af mange aflysninger, var der en tydelig glæ-
de at spore, endeligt at kunne være sammen  
under lidt mere almindelige former igen.

Sommerturen
Sommerturen var heldigvis planlagt nordpå til 
Årø denne gang, da turen til Danmark gav en 
yderligere fornemmelse af normalitet i forhold 
til de mange pålagte restriktioner i Sydslesvig. 
Normalt skulle alle have mundbind på i bus-
sen indtil man nåede grænsen for derefter at 
kunne få lov til at tage det af i Danmark. Det 
virkede lidt komisk og da vi kun skulle igennem 
den danske grænsekontrol, så vi bort fra at tage 
mundbind på.

Det blev alligevel med en god halv time forsin-
kelse, vi kom af sted, da bussen i første om-
gang havde glemt os. Vi blev lidt bekymrede, 
da vi i Haderslev gerne skulle nå udflugtsbåden 
Helene. Men ved hjælp af vores gode sjæl i  
sekretariatet Claudia, der ringede til skipperen 
og forklarede situationen, var problemet løst. 
Han ville gerne vente på os. 

Sejlturen fra Haderslev og ud gennem Haders-
lev Fjord var en usædvanlig smuk naturople-
velse med dejlig mad på båden. På Årø måt-
te vi kæmpe lidt med blæst og lidt regnvejr. I 
Brummers Gårds lade var der dog dækket op  
til kaffe med dejlig kage til. Opdækningen i  
laden dannede en hyggelig ramme for gemyt-
lig samvær og snak og vejret blev dermed til  
en ubetydelig ”Nebensache”. Vi fik alt i alt en 
hyggelig udflugtsdag, som medarbejderne hav-
de fortjent.

Efterårets program
Heldigvis  kunne vi nu gennemføre det plan- 
lagte program med flere gode foredrag, vandre-
ture og andre arrangementer

Vi hørte Aase Porsmose fortælle om “Når jeg 
bliver gammel“. Et godt foredrag, med forslag 
til, hvordan man som ældre kan blive set bedre 
i dagligdagen uden at der nødvendigvis skal  
bruges mere personale eller flere hænder til  
på et plejehjem. 

I september havde vi fornøjelsen af at høre 
Jesper Ussing, en pensioneret styrmand, som 
havde sejlet med skoleskibet Danmark i to år  
og kunne fortælle om livet om bord. 

Det traditionelle møde omkring fællesspisning 
i det Danske Hus i Sporskifte kunne heldigvis 
gennemføres. Et arrangement, der er meget 
stor tilslutning til og som mange ser frem til. Del-
tagerne kommer fra alle distrikter i Flensborg  
By – en dejlig og god erfaring.
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I oktober hørte vi forstander Helle Skaarup, der 
fortalte om de kriser i livet vi møder på vores 
vej.

I november fik vi fornøjelsen af at hilse og høre 
på Henrik Becker Christensen, der fortalte om 
sin tid som generalkonsul i Flensborg. Det var 
et meget spændende og personligt foredrag, 
ikke mindst fordi han er en benådet fortæller. 

Seniorernes amtsfester
Seniorernes amtsfester i Gottorp- og Rends-
borg-Egernførde Amt og Flensborg Amt samt 
Flensborg By var som altid festlig og meget  
velbesøgt.

Der var god stemning med tombola, som altid 
er ret populær og som Anette Neumann havde 
sørget for. Underholdningsgruppen Teglsten fik 
hurtig alle i den rette stemning med sang og  
lidt stolegymnastik. 

Desværre måtte vores adventsmøde i decem-
ber med underholdningsgruppen Teglsten afly-
ses igen. 

Vandreture
Vandreturene til Bjergskov og Hostrup Sø, Gel-
tinger Birk, Padborg Skov og Nyhus Sø rundt  
og Naturschutz Twedter Feld og Twedter Holz 
kunne gennemføres. 

Vandreturene, som Gregor Rölke, Angelika 
Christensen og Leif Volck Madsen aftaler, bli-
ver altid påny en smuk og dejlig naturoplevelse. 
Der er i reglen 15-20 glade vandringsfolk med 
på turen. Vi mødes på Exe, hvor Gregor Rölke 
instruerer alle til den rute, vi skal på.

Studiekreds og De Aktive Pensionister
Studiekredsen i russisk for viderekomne med 
studiekredsleder Kirsten Jensen kunne fortsæt-
te, ligesom De Aktive Pensionisters onsdags- 
og torsdagshold. 

Forårsprogrammet 2022
Det nye år startede med igen at måtte aflyse 
foredraget med Jørgen Møllekær. Heldigvis vil 
Jørgen gerne komme på et andet tidspunkt.

Efter at det første foredrag måtte aflyses, var 
det glædeligt og overvældende at så mange 
meldte sig til fælles spisning i februar. Der var 
flere tilmeldte end der kunne være. Det var et 
tydelig tegn på, at man efterhånden længtes 
efter igen at kunne være sammen og komme 
hinanden ved under hyggelige former og snak, 
mens den traditionelle grønkålsspisning kunne 
nydes i fællesskab. Der var 42 tilmeldte til spis-
ning plus en reserveliste, såfremt der var nog-
le, der meldte afbud. Der blev snakket på livet  
løs, sunget og lyttet til Kæthe Kühls sjove  
historier. 

En dejlig oplevelse blev også sangforedraget  
i februar med fhv. forstander ved Skælskør  
Folkehøjskole, Birgitte Hansen: Fra ”Grundtvig 
til Kim Larsen”. Et foredrag med sang og glæ-
de, som vakte minder og gav godt humør.

I marts måned var Hans Christian Davidsen på 
besøg på Flensborghus. Det blev til et meget 
velbesøgt (55 personer) og rigtig godt fore- 
drag om at være ”Forelsket i Flensborg”. 

Desværre måtte højskoleopholdet i april afly-
ses, da der ikke var nok tilmeldinger til Senior-
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højskolen Sønderjylland. Enkelte havde ytret, 
at konceptet ikke havde været så attraktiv, 
som hvis det havde været et normalt højskole- 
ophold. Her skulle deltagerne bo på Agerskov 
kro og så gik det derfra til forskellige histori-
ske udflugter. Bekymringen over at der på den  
måde ikke var nok fællesskab om aftenen be-
tød, at flere valgte turen fra.

Den 18. maj stod Annemarie Erichsen for en 
vandring på østsiden af havnen med et fore-
drag om alle de ideer og ændringsforslag, der 
foreligger og bliver diskuteret om Flensborg 
Havns kommende struktur.
 
Den 22. juni gik sommerudflugten til Esbjerg.  
En dejlig tur, der begyndte på UC Syd (Syd- 
jyllands professionshøjskole) for at se og høre 
om Esbjerg-evangeliet. Et meget spændende 
maleri som underviser Birgitte Lund Jensen 
kunne fortælle mange detaljer om og som hun 
selv udtrykte, man nok aldrig blev helt færdig 
med. 

Vi afsluttede opholdet med en lækker  frokost-
platte i UC Syds kantine. Derefter gik turen  
videre med et kort besøg til de hvide mænd,  
hvor vi fik strakt benene lidt og kunne nyde 
udsynet over Vesterhavet ligesom statuerne. 
Videre gik turen til Hjerting Kirke og ikke som 
oprindeligt planlagt til fiskerimuseet. 

Her blev vi modtaget meget venligt af menig-
hedsrådsformanden og fik et interessant op-
læg både om kirken og ikke mindst om kirkens  
altertavle, som blev fremstillet af kunstneren 
Robert Jacobsen. 

Vi afsluttede dagen på Hjerting Kystsanato- 
rium, hvor der ventede os et  overdådigt kaffe-
bord og en meget imødekommende ledelses-
team  med forstander Dorte og souschef Nico-
lai, der for-talte os om deres daglige praksis og 
de udfordringer de stod overfor. 

Vandringer i grænselandet
Vandringer i grænselandet startede den 25.03. 
til Danevirke i de gamle grusgrave. Starten 
kunne ikke være bedre med dejligt solskins- 
vejr, som også fulgte os på vandreturen i Frøs-
lev Plantage. 

De sidste to vandringer i foråret gik til Knivs-
bjerg, hvor Hinrich Jürgensen personligt guide- 
de igennem terrænet og fortalte om den histo-
riske udvikling og nutidens betydning af Knivs-
bjerg – en smuk og oplevelsesrig tur.

Vandresæsonen afsluttedes med en tur til Ty-
dal, hvor turen gik langs de nyoprettede natur-
reservater, langs Treenen og Treene dalen, 
gennem skove og over enge. Vandreturen af-
sluttedes med grilpølser og brød på spejder-
maner på spejdergården Tydal.
 
Aktive pensionister
Onsdagsholdet er kommet godt i gang og folk 
nyder at dyrke fællesskabet. På onsdagshol-
det mødes ca. 17 personer. Torsdagsholdet var 
præget lidt af flere aflysninger i starten, men er 
ligeledes godt i gang.

Støttekredsen
Støttekredsen fortsætter ved ældrecenteret 
med at assistere personalet og tilbyder centrets 
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mange beboere underholdning og aktiviteter  
så meget som restriktionerne giver lov og mu-
lighed for. Leif Volck Madsen trækker sig som 
repræsentant for Det Humanitære Udvalg i 
Støttekredsen. Kæthe Kühl og Bodil Vogel fra 
Udvalget er fortsat med i Støttekredsen.

Efter et lidt mere afdæmpet program i star-
ten flyttede coronaen atter ind på alderdoms- 
hjemmet. 

Efter lang tid fandt det første møde den 30.03. 
sted igen. Foruden en lille aktivitetsgruppe, 
der under ledelse af Ellen samles hver tirsdag,  
blev der tilbudt aktiviteter som fastelavnslotto, 
oplæsning med musik og et foredrag om Island. 
En lille gruppe af beboerne havde fået mod på 
at deltage i forårsfesten på Flensborghus.

Kirsten Jensens studiekreds med at læse små 
russiske historier og tale om dem på russisk, 
fortsatte.

LadyWalk tiltrækker ligeledes nogle af vore 
medlemmer til Sønderborg, hvor der hvert år  
arrangeres en endagsmotionsevent til kvinder. 

Udvalgsmedlemmer
Efter at Orla Møller sidste år valgte at flytte til 
Danmark, kunne udvalget byde velkommen 
til Flemming Meyer, der har sagt ja til at være  
med i udvalgsarbejdet. 

Kæthe Kühl har valgt at sige farvel til udvalgs-
arbejdet efter 32 år. Der kan ikke siges nok tak 
til Kæthe for den store indsats, hun har ydet  
og for det engagerede samarbejde i alle de år,  
vi i udvalget har kunne nyde godt af. 

Heldigvis har Kæthe sagt ja til, at vi godt fort- 
sat må spørge hende om hun vil fortælle nogle 
en hendes gode historier til vores fælles spis-
ninger. 

I stedet for Kæthe har Finn Egeris sagt ja til at 
være med i udvalget. 

Vi siger hjertelig velkommen til Flemming og 
Finn og glæder os til et godt og konstruktivt 
samarbejde. 

Leif Volck Madsen har meddelt, at han defini-
tivt trækker sig som formand fra det Humani-
tære Udvalg og anbefalede undertegnede til  
at fortsætte, da jeg i en overgang havde på- 
taget mig opgaven som konstitueret formand. 
Da Leif gav udtryk for, at han gerne vil fortsætte 
som menigt medlem i udvalget, og med fælles 
hjælp fra udvalget, indvilligede undertegnede  
i at overtage formandsposten med hovedstyrel-
sens velsignelse.

Til sidst men ikke mindst, skal der lyde en 
stor tak til Claudia Jans, der altid er særdeles 
hjælpsom med alt, hvad vi har af ønsker, træffe  
aftaler og koordinere møder mm., og ligeledes 
en stor tak til alle de andre gode sjæle i sekre-
tariatet, der servicerer os til møderne på bedste 
vis.
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Medlemsstatistik 2021

Flensborg By                            4.214          161            -86         -7              4.282           -47              4.235             48
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Flensborg Amt                          4.015            204          -131            2           4.090            -21            4.069            48
Sydtønder Amt                          1.494          118             -19              0            1.593              0               1.593                8
Husum Amt                                 1.415             38            -26            0           1.427           -15             1.412                5
Ejdersted Amt                             527              9             -15             5               526             -4                 522                2 
Gottorp Amt                              2.367             83                 -65               8            2.393             -2              2.391             24
Rendsborg-Egernførde Amt    2.153            88            -54            -11         2.176          -13               2.163            11

Sydslesvig i alt           16.185      701        -396           -3       16.487        -102         16.385                                 146

Friserne                                      619                  7                -3              0                 623             0                   623                 2

I alt                               16.804        708         -399           -3       17.110           -102         17.008          148

Alderspyramide - SSF medlemmer pr. 26-07-2022

Bemærk: Tallene i søjlen er de faktuelle tal. Værdien over søjlen gengiver den procentvise fordeling.
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Mødestatistik årsbasis 2021 i Flensborg By

2021 2021 2020 2020

SSF Flensborg By
antal 

møder
antal 

deltagere
antal 

møder
antal 

deltagere

1. Amtsfester, amtstillidsmandsmøder og amtsgeneralforsamlinger 11 153 8 228

2. Distriktsgeneralforsamlinger 2 51 7 175

3. Foredrag - lysbilleder/film

4. Distriktsfester, medlemsmøder m. underholdning, amatørteater,  musikaftener 3 290 8 273

5. Adventsmøder/julemøder 1 41

6. Lottoaftener 1 65

7. Plattysk teater 1 72

8. Dagligstuemøder/bestyrelsesmøder distrikter 13 108 21 166

9. Møder for de ældre (ikke ældreklubarrangementer) 1 72

10. Udflugter til Danmark 1 23

11. Udflugter i Sydslesvig og sydpå 2 82

12. Besøg hos/fra venskabskredse/fadderskaber

13. Andre aktiviteter/kreative tiltag/arrangementer

(f.eks. caféeftermiddag, børneeftermiddag)

14. Årsmøder 1 45

I alt 45 1.041 52 1.123

7 2099 111

Mødestatistik årsbasis 2021

2021 2021 2020 2020

SSF Flensborg Amt
antal 

møder
antal 

deltagere
antal 

møder
antal 

deltagere

1. Amtsfester, amtstillidsmandsmøder og amtsgeneralforsamlinger 27 232 11 181

2. Distriktsgeneralforsamlinger 5 62 19 342

3. Foredrag - lysbilleder/film 9 220 3 162

4. Distriktsfester, medlemsmøder m. underholdning, amatørteater,  musikaftener 10 345 153 2.164

5. Adventsmøder/julemøder 4 56 1 28

6. Lottoaftener 1 39 1 60

7. Plattysk teater 0 0

8. Dagligstuemøder/bestyrelsesmøder distrikter 15 92 18 123

9. Møder for de ældre (ikke ældreklubarrangementer) 1 9 15 98

10. Udflugter til Danmark 1 32 1 22

11. Udflugter i Sydslesvig og sydpå 2 16 0 0

12. Besøg hos/fra venskabskredse/fadderskaber 1 6

13. Andre aktiviteter/kreative tiltag/arrangementer

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

14. Årsmøder 1 33 0 0

I alt 168 1.983 306 4.492

83 1.30692 847
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Mødestatistik årsbasis 2021 i Sydtønder amt

2021 2021 2020 2020

SSF Sydtønder Amt
antal 

møder
antal 

deltagere
antal 

møder
antal 

deltagere

1. Amtsfester, amtstillidsmandsmøder og amtsgeneralforsamlinger 1 35 2 135

2. Distriktsgeneralforsamlinger 7 135 7 129

3. Foredrag - lysbilleder/film 14 155 2 42

4. Distriktsfester, medlemsmøder m. underholdning, amatørteater,  musikaftener 8 211 4 86

5. Adventsmøder/julemøder 2 85 0 0

6. Lottoaftener 4 152 4 198

7. Plattysk teater 0 0 0 0

8. Dagligstuemøder/bestyrelsesmøder distrikter 56 485 38 352

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

10. Udflugter til Danmark 12 284 2 44

11. Udflugter i Sydslesvig og sydpå 14 312 6 135

12. Besøg hos/fra venskabskredse/fadderskaber 4 86 2 42

13. Andre aktiviteter/kreative tiltag/arrangementer

(f.eks. caféeftermiddag, børneeftermiddag)

14. Årsmøder 1 45

I alt 124 4.485 77 1.288

10 1251 2.500

Mødestatistik Husum Amt 2021

2021 2021 2020 2020

SSF Husum Amt
antal 

møder
antal 

deltagere
antal 

møder
antal 

deltagere

1. Amtsfester, amtstillidsmandsmøder og amtsgeneralforsamlinger 7 61

2. Distriktsgeneralforsamlinger 3 48

3. Foredrag - lysbilleder/film

4. Distriktsfester, medlemsmøder m. underholdning, amatørteater,  musikaftener

5. Adventsmøder/julemøder 2 38

6. Lottoaftener

7. Plattysk teater

8. Dagligstuemøder/bestyrelsesmøder distrikter 16 106

9. Møder for de ældre (ikke ældreklubarrangementer)

10. Udflugter til Danmark 1 27

11. Udflugter i Sydslesvig og sydpå

12. Besøg hos/fra venskabskredse/fadderskaber

13. Andre aktiviteter/kreative tiltag/arrangementer, (f.eks. caféeftermiddag, børneeftermiddag) 3 41

14. Årsmøder 3 74

I alt 35 395 0 0
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Mødestatistik årsbasis 2021 i Sydtønder amt

2021 2021 2020 2020

SSF Sydtønder Amt
antal 

møder
antal 

deltagere
antal 

møder
antal 

deltagere

1. Amtsfester, amtstillidsmandsmøder og amtsgeneralforsamlinger 1 35 2 135

2. Distriktsgeneralforsamlinger 7 135 7 129

3. Foredrag - lysbilleder/film 14 155 2 42

4. Distriktsfester, medlemsmøder m. underholdning, amatørteater,  musikaftener 8 211 4 86

5. Adventsmøder/julemøder 2 85 0 0

6. Lottoaftener 4 152 4 198

7. Plattysk teater 0 0 0 0

8. Dagligstuemøder/bestyrelsesmøder distrikter 56 485 38 352

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

10. Udflugter til Danmark 12 284 2 44

11. Udflugter i Sydslesvig og sydpå 14 312 6 135

12. Besøg hos/fra venskabskredse/fadderskaber 4 86 2 42

13. Andre aktiviteter/kreative tiltag/arrangementer

(f.eks. caféeftermiddag, børneeftermiddag)

14. Årsmøder 1 45

I alt 124 4.485 77 1.288

10 1251 2.500

Mødestatistik Husum Amt 2021

2021 2021 2020 2020

SSF Husum Amt
antal 

møder
antal 

deltagere
antal 

møder
antal 

deltagere

1. Amtsfester, amtstillidsmandsmøder og amtsgeneralforsamlinger 7 61

2. Distriktsgeneralforsamlinger 3 48

3. Foredrag - lysbilleder/film

4. Distriktsfester, medlemsmøder m. underholdning, amatørteater,  musikaftener

5. Adventsmøder/julemøder 2 38

6. Lottoaftener

7. Plattysk teater

8. Dagligstuemøder/bestyrelsesmøder distrikter 16 106

9. Møder for de ældre (ikke ældreklubarrangementer)

10. Udflugter til Danmark 1 27

11. Udflugter i Sydslesvig og sydpå

12. Besøg hos/fra venskabskredse/fadderskaber

13. Andre aktiviteter/kreative tiltag/arrangementer, (f.eks. caféeftermiddag, børneeftermiddag) 3 41

14. Årsmøder 3 74

I alt 35 395 0 0

Mødestatistik årsbasis 2021 i Gottorp amt

2021 2021 2020 2020

SSF Gottorp Amt
antal 

møder
antal 

deltagere
antal 

møder
antal 

deltagere

1. Amtsfester, amtstillidsmandsmøder og amtsgeneralforsamlinger 12 165 13 387

2. Distriktsgeneralforsamlinger 7 122 17 349

3. Foredrag - lysbilleder/film 5 103 5 90

4. Distriktsfester, medlemsmøder m. underholdning, amatørteater,  musikaftener 18 114 107 1.155

5. Adventsmøder/julemøder 7 158 0 0

6. Lottoaftener 4 138 2 110

7. Plattysk teater 0 0 0 0

8. Dagligstuemøder/bestyrelsesmøder distrikter 12 68 37 141

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

10. Udflugter til Danmark 0 0 4 64

11. Udflugter i Sydslesvig og sydpå 0 0 0 0

12. Besøg hos/fra venskabskredse/fadderskaber 39 312 93 452

13. Andre aktiviteter/kreative tiltag/arrangementer

(f.eks. caféeftermiddag, børneeftermiddag)

14. Årsmøder

I alt 105 1.238 278 2.748

0 01 58

Mø   Mødestatistik Ejdersted Amt 2021

2021 2021 2020 2020

SSF Ejdersted Amt
antal 

møder
antal 

deltagere
antal 

møder
antal 

deltagere

1. Amtsfester, amtstillidsmandsmøder og amtsgeneralforsamlinger 1 24

2. Distriktsgeneralforsamlinger 4 80

3. Foredrag - lysbilleder/film

4. Distriktsfester, medlemsmøder m. underholdning, amatørteater,  musikaftener 2 62

5. Adventsmøder/julemøder

6. Lottoaftener

7. Plattysk teater

8. Dagligstuemøder/bestyrelsesmøder distrikter

9. Møder for de ældre (ikke ældreklubarrangementer)

10. Udflugter til Danmark

11. Udflugter i Sydslesvig og sydpå

12. Besøg hos/fra venskabskredse/fadderskaber

13. Andre aktiviteter/kreative tiltag/arrangementer, (f.eks. caféeftermiddag, børneeftermiddag)

14. Årsmøder 1 30

I alt 8 196 0 0
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Side 1 Mødestatistik.dgs 2012

Mødestatistik årsbasis 2021 2021 2021 2020 2020

SSF Rendsborg-Egernførde Amt antal møder antal deltagere antal møder antal deltagere

1. Amtsfester, amtstillidsmandsmøder og amtsgeneralforsamlinger 2 57 3 85

2. Distriktsgeneralforsamlinger 5 50 8 124

3. Foredrag - lysbilleder/film 1 22 9 64

4. Distriktsfester, medlemsmøder m. underholdning, amatørteater, musikaftener 2 235 4 26

5. Adventsmøder/julemøder 3 257

6. Lottoaftener 1 50 1 170

7. Plattysk teater

8. Bestyrelsesmøder, (dagligstuemøder) 9 104

9. Møder for de ældre (ikke ældreklubarrangementer)

10. Udflugter til Danmark 2 64

11. Udflugter i Sydslesvig og sydpå

12. Besøg hos/fra venskabskredse/fadderskaber

13. Andre aktiviteter/kreative tiltag/arrangementer (fx café, børneefterm.) 23 838 30 325

14. Årsmøder 3 72

I alt 51 1749 55 794

SSF Fortroligt 06-09-2022 Side 1
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Side 1 Mødestatistik.dgs 2012

Mødestatistik årsbasis 2021 2021 2021 2020 2020

SSF Rendsborg-Egernførde Amt antal møder antal deltagere antal møder antal deltagere

1. Amtsfester, amtstillidsmandsmøder og amtsgeneralforsamlinger 2 57 3 85

2. Distriktsgeneralforsamlinger 5 50 8 124

3. Foredrag - lysbilleder/film 1 22 9 64

4. Distriktsfester, medlemsmøder m. underholdning, amatørteater, musikaftener 2 235 4 26

5. Adventsmøder/julemøder 3 257

6. Lottoaftener 1 50 1 170

7. Plattysk teater

8. Bestyrelsesmøder, (dagligstuemøder) 9 104

9. Møder for de ældre (ikke ældreklubarrangementer)

10. Udflugter til Danmark 2 64

11. Udflugter i Sydslesvig og sydpå

12. Besøg hos/fra venskabskredse/fadderskaber

13. Andre aktiviteter/kreative tiltag/arrangementer (fx café, børneefterm.) 23 838 30 325

14. Årsmøder 3 72

I alt 51 1749 55 794

SSF Fortroligt 06-09-2022 Side 1

Medlemsstatus for de 21 organisationer, der er tilsluttet Sydslesvigsk Forening 
 

Tilsluttet forening Medlemmer pr. 31.12. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Borgerforeningen 203 210 206 204 210 

Dansk Erhvervsforening i Sydslesvig 98 96 59 84 ikke oplyst 

Dansk Kirke i Sydslesvig 5.822 5.782 5.693 5.630 ikke oplyst 

DSH - Aktive Kvinder 395 365 362 298 264 
Den slesvigske Kvindeforening 637 635 615 586 567 

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

Flensborg danske Journalistforening 32 30 30 ikke oplyst 28 

Foreningen NORDEN (Sydslesvig Afdeling) 287 297 295 294 278 

Fælleslandboforeningen for Sydslesvig 149 209 204 148 ikke oplyst 

Gamles Værn 70 23 22 7 6** 

Harreslev Amatørscene 50 10 10 11 10 

Hejmdal Blæseorkester 37 31 30 28 ikke oplyst 

Historisk Samfund (Sydslesvigs Amtskreds) 78 90 91 90 85 

Sct. Georgs-Gildet Flensborg 38 43 44 42 43 

Slesvigsk Kreditforening 1.117 1.078 1.061 1.038 1.030 

Sprogforeningen i Sydslesvig 676 667 662 661 661 

St. Knudsgildet Flensborg 68 67 71 ikke oplyst ikke oplyst 

Sydslesvigs danske Kunstforening 202 201 201 198 195 

Sydslesvigs Museumsforening 78 74 84 68 ikke oplyst 

Sydslesvigsk Selvhjælp (SSH) 120 111 105 80 ikke oplyst 

Sønderjysk Arbejder Forening (SAF) 74 74 73 71 71 

* Duborg-Samfundet har ca. 1600 årsskriftlæsende, der her betegnes som medlemmer. 
** Gamles Værn blev opløst ved flertalsafstemning på generalforsamlingen den 18. november 2021. 
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Elforbrug :   
 

 
 

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

2020     20.483   22.925   18.988    17.160   19.069    18.314   17.510    19.575   20.251   24.053   21.141     21.865 
 

2021     20.831   16.709   17.882    17.865   17.863   17.538    16.345    18.145   18.002   19.239   21.611     18.429 
  

2022     18.070   16.073   21.973    20.283   19.080   15.089   13.161       7.067    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Grønt Regnskab
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Vandforbrug : 
 

 
 
 
 

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

2020 626 596 525 579 742 738 1.702 1.052 675 631 532 569 
 

2021 592 497 617        644 643 580 573 614 575 617 570 465 
 
2022 256 118 714 722 523 475 389 126  

 
2022 – 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 
 

2020 411.674 371.388  345.109 253.710  151.698   86.811   65.019   56.852 107.503 215.905 327.604  422.521   
 

2021 490.413 432.217 409.522 303.623 181.757   89.635   59.223   61.485   95.682 207.866 315.938  379.862 
 
2022 380.449 320.447 310.442  193.229 107.673   68.254   39.368   19.395    

 
 

2022 – varmeforbruget i SSFs pensionistboliger registreres ultimo december  
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NOTATER



SYDSLESVIGSK FORENINGS 46. LANDSMØDE 
12. NOVEMBER 2022 I HUSUM

2022
BLÅ BERETNING

BLÅ BERETNING 2022
Sydslesvigsk Forening
Norderstr. 76
24939 Flensborg
Telefon +49 461 144 08-0
www.syfo.de




