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PROTOKOL  fra (03/2019) 

 

 SSFs hovedstyrelsesmøde  

 

 tirsdag den 21. maj 2019, kl. 18.30 

 i Medborgerhuset, Hans-Christian-Andersen-Weg 8, 24340 Egernførde 

 

Delegerede: Nadine Baumann-Petersen, Tine Bruun Jørgensen, Annemarie Erichsen, Jørn 

Fischer, Kirsten Futtrup, Niels-Jørgen Hansen, Jon Hardon Hansen, Gitte 

Hougaard-Werner, Anne-Mette Jensen, Elsbeth Ketelsen, Povl Leckband, Petra 

Mohr, Preben K. Morgensen, Annette Neumann, Lars Nielsen, Knud Ramm-

Mikkelsen, Karen Scheew, Steen Schröder, Karsten Weber, Kirsten Vognsen 

Weiss, Fred Witt. 

 

Andre: Kim Andersen, Lars Erik Bethge, Ilwe Boysen, Anita Börner, Jens A. Christiansen, 

Wera Gallagher, Dirk Hansen, Marike Hoop, Rasmus Meyer (Flensborg Avis), 

Michael Oetzmann, Gerd Pickardt, Rainer Porsch, Matthias Runge, Dorthe W 

Salchow, Lars Thomsen, Kay von Eitzen. 

  

Afbud: Tine Andresen, Erik Fredens, Peter Hansen, Povl Leckband, Kerstin Pauls Lars 
Petersen,  

 

 

Referat: Optagelse på bånd, JAC/wg 

 

  

 Indledningsvist præsenteres SSFs nye sangbog. 

 

Dagsorden: 

 

1. Spørgetid for medlemmer af foreningen, jvf. vedtægternes § 12, stk. 7. 

2. Mødet åbnes – beslutningsdygtighed jvf. § 6. 

3. Valg af dirigent. 

4. Godkendelse af den åbne protokol fra den. 26. marts 2019. 

5. Fastlæggelse af den endelige dagsorden. 

6. Formandens beretning. 

7. Nyt fra SSFs udvalg. 

8. Eventuelt. 

9.  Lukket møde. 

 

 

Formanden byder velkommen. 

 

SSFs nye sangbog præsenteres:  

 

Gitte Hougaard Werner: 

”I år 1995 udkom SSFs lyseblå sangbog, en aktualiseret udgave af Sydslesvigsk Forenings ”60 

danske sange”. Den er blevet brugt meget rundt om i Sydslesvig men mangler tankegodset fra i dag 
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og blev i de seneste år ofte erstattet af kopierede sangblade” – sådan starter forordet på den 

splinternye sangbog, I nu får udleveret. 

 

Sangbogen Sydslesvig blev færdig – rettidig inden vi fejrer 100-året for det danske mindretal.  

Vi vil derfor starte denne lille præsentation med en sang, hvor vi blandt andet i 2. vers synger ”de er 

del af fællesskabet, men blev tysk ved landetabet; i det danske hør` de til, simpelthen fordi de vil...” 

Noget af det, der mangler i andre sangbøger (fx. Højskolesangbogen) er netop sange om Sydslesvig, 

sange om os – disse er i indholdsfortegnelsen markeret ved, at der står (Sydslesvig) i parentes efter 

sangtitlen. 

Vi skal synge Erik Jensens tekst ”Det ukendte land” – nr. 24 med den kendte melodi ”Venner se på 

Danmarks kort” (Begge sange er i sangbogen). 

 

Fællessang: Det ukendte land – nr. 24 

 

Vores mål var en aktuel sangbog – i et frisk og tiltalende format, (som Sprogforeningens røde 

julesangbog), og vi synes det er lykkedes. 

Der er noder og becifring til alle sange så det på den måde kan være lettere at gå til en ny og måske 

ukendt sang.  

 

Vi startede med en ide om en ny sangbog for næsten 2 år siden, 2017. Så lavede vi en sangliste, fik 

supplerende sangønsker og gik i gang med udvælgelsesprocessen. 

Da den endelige liste var færdig, gik Marten Geerdes, på det tidspunkt FSJ´ler på 

Generalsekretariatet, i gang med at indhente tilladelser, og vi fik i fællesskab fundet melodier og 

tekster frem.  

Roald Christesen gik i gang med at lave nodesatser og layout, og vi fik lavet en forside. Alt i alt en 

langsommelig, lang men spændende proces. 

 

Løbende fik vi tilsendt udkast og mødtes for at snakke detaljer; der blev læst og spillet korrektur ad 

flere omgange – og alligevel vil der sikkert være fejl. MEN vi har brugt mange timer på at få dette flotte 

resultat klar og håber, at den vil erstatte de gamle sangbøger og de utallige kopier i vore 

forsamlingshuse. 

Den skal gerne være med til at formidle dansk sprog og kultur via fællessang – fremme sangglæde 

og være med til at skabe identitet og tilhørsforhold. 

 

Og tilhørsforhold er stikordet til den næste sang vi skal synge. 

 

Kirsten Futtrup supplerer, at man har prøvet på at gøre sangbogen spillevenlig. Med den nye sangbog 

vil vi gerne skabe identitet og styrke tilhørsforholdet til Sydslesvig.  

 

Gitte Hougaard: Denne tekst stammer fra Sydslesvigrevyen i 1961 og er skrevet på melodien ”Åh 

Marie, jeg vil hjem til dig” og hedder ”Åh Sydslesvig, a vil hjem til dig”. 

 

Fællessang: ”Åh Sydslesvig, a vil hjem til dig” nr. 140  

 

– den sidste sang i sangbogen 
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Udgivelsestidspunktet var fra starten sat til 2019 inden årsmøderne og op til vores jubilæumsår – og 

vi nåede det. 

 

Da alt var færdigt, blev det sendt til Flensborg Avis, der har stået for tryk af Sangbogen Sydslesvig. 

Her mødtes Kirsten og jeg med Kaj Clausen for at godkende den blå forside og se på starten af det 

store arbejde omkring tryk og binding af den nye sangbog. 

Vi tog nogle billeder fra oplevelsen, som vi sender rundt her, så I kan se, hvordan sangbogen tog form 

fra idé til produkt. En særlig dag. 

 

Der er trykt lidt over 20000 eksemplarer med mulighed for genoptryk ved Fl.Avis. De sidste billeder 

viser, hvor meget de færdige sangbøger fylder. 

 

Udvalget takker Sydslesvigudvalget for bevilgede midler til tryk og udgivelser. Desværre løb både 

omkostningerne omkring rettigheder og tryk op, så vi ikke som oprindeligt tænkt kan forære den til 

forsamlingshusene og de lokale SSF-distrikter, men har været nødt til at opkræve 2,- € per sangbog 

ved bestillinger via foreninger og institutioner. Det er dog stadig et fantastisk tilbud og en spotpris for 

en sangbog med 140 sange. 

Privatpersoner kan købe sangbogen via Dansk Generalsekretariat for 5,- € stykket.  

En særlig tak også til Marten, Roald og Nina og til alle, der har hjulpet med råd, vejledning og 

sangforslag. 

 

Vi har glædet os til at kunne præsentere den færdige sangbog her for Hovedstyrelsen i dag som 

startskuddet for offentliggørelsen af vores allesammen nye sangbog. 

 

Vi håber, at den vil blive brugt flittigt – og, at I i jeres amter og distrikter vil gøre reklame for Sangbogen 

Sydslesvig. 

 

For at gøre det nemmere for jer, vil vi gerne – i dagens anledning – forære jer det eksemplar, I selv 

sidder med i aften og slutte af med den nyeste sang om Sydslesvig – en vi allerede har sunget tit, 

men aldrig kan blive træt af, og med den vil vi sige tak for ordet, tak for sangen og tillykke til os alle. 

 

Læg mærke til, at vi, så der ikke skabes forvirring omkring sangnummer eller sidetal, har undladt 

sidetallet. Det vil altid være sangnummer, man nævner. 

 

Fællessang: Man må trække en grænse - nr. 92 

 

Rainer Porsch akkompagnerer alle sange med guitar. 

 

Amtsformand for Rendsborg-Egernførde, Niels-Jørgen Hansen, orienterer om arbejdet i Rendsborg. 

Der er 8 distrikter og ca. 2.000 medlemmer. Man har et godt samarbejde med Gottorp amt og er fælles 

om friluftsmødet i Slesvig. 2 gange om året arrangeres juleture. Medlemmerne, der er over 75 år, får 

tilsendt et fødselsdagskort, som de ældre medlemmer er glade for.  

 

Fred Witt fortæller om, at SSF Egernførde havde 7 distrikter med 5-600 medlemmer engang. Man 

startede i 1946 og i 1947 blev SSF Egernførde grundlagt. Man besluttede så i 80’erne at slutte sig 

sammen med Rendsborg. Der er ca. 200 medlemmer i Egernførde. Samarbejdet på H.C. Andersens 
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Vej er meget fint. Han ser frem til deres årsmøde, men desværre foregår ”Lauf zwischen den Meeren” 

samme dag i år. Udfordring i dette amt er at finde frivillige, der vil tage ansvar.   

Medborgerhuset blev rejst i 1993, det blev indviet i 1994 og i år har huset 25-års jubilæum. 

 

1. Spørgetid for medlemmer af foreningen, jf. vedtægternes § 12, stk. 7 

Der er ingen spørgsmål.  

 

 

2. Mødet åbnes – konstatering af beslutningsdygtighed 

Mødes åbnes, der er 20 stemmeberettigede hovedstyrelsesmedlemmer til stede. Hovedstyrelsen er 

dermed beslutningsdygtig. 

 

 

3. Valg af dirigent 

Formanden foreslår på FUs vegne Steen Schröder som mødeleder og spørger, om der er andre 

forslag. Det er der ikke. Dermed er Steen Schröder valgt. 

 

Mødelederen takker for valget og konstaterer, at mødet er rettidigt indvarslet og lovligt. 

 

 

4. Protokollen fra den 26. marts 2019 

Protokollen fra det åbne møde godkendes.  

 

 

5. Fastlæggelse af den endelige dagsorden 

Mødelederen læser dagsordenen op og bekendtgør, at der under pkt. 9 er et lukket møde. Der er 

ingen forslag om ændringer af dagsordenen eller tilføjelser. Mødet fortsættes i henhold til den 

udsendte dagsorden. 

 

 

6. Formandens beretning 

 

SSFs by- & amtsgeneralforsamlinger  

I løbet af april og maj måned er SSFs by- og amtsgeneralforsamlinger blevet gennemført.  

 

Jeg har ikke kunnet deltage i dem alle sammen, men har gennem læsning af formændenes 

beretninger fået et godt indtryk af det forgangne års foreningsarbejde, den fortsatte foreningsudvikling 

og de enkelte strukturelle forandringer omkring nogle få distriktsfusioner. 

 

Positivt, at dagsudflugter til Danmark kan trække mange medlemmer på tværs af generationer af 

huse. 

 

Der berettes om velbesøgte familiesprogkurser, kulturtilbud og årsmødearrangementer og ikke mindst 

om et stadigt stigende medlemstal i langt de fleste amter.  

 

Der er blevet foretaget en rokade i amtsstyrelsen i Rendsborg-Egernførde amt. Således byttede Anne 

Mette Jensen og Niels-Jørgen Hansen deres pladser, idet Niels-Jørgen blev valgt til formand og Anne 
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Mette til næstformand. Tak for din store indsats for amtet, Anne Mette! 

 

En formand minder medlemmerne om indholdet af SSFs formålsparagraf. At det handler om at 

udbrede og pleje dansk sprog, at fremme dansk og nordisk kultur og at virke på et folkeligt dansk 

grundlag. For ham er det en hjertesag, at formålet skal fyldes med liv og ikke bare være døde ord på 

et stykke papir.  

 

Det er muligvis svaret på en anden formands tre spørgsmål, nemlig hvorvidt vi er gode til at 

samarbejde på tværs af distriktsgrænser hhv. med andre foreninger? Hvorvidt SSF er klar til at møde 

fremtidens udfordringer og sidst men ikke mindst, hvorvidt mindretallet endnu eksisterer om 100 år? 

 

Hvis der er en forening i mindretallet, der netop har et ansvar for ikke bare at bevare men også sikre 

og styrke danskheden i mindretallet nu og i fremtiden, så er det SSF. 

 

I SSF er og bør dansk sprog og kultur være en hjertesag, som ganske naturligt tilskynder til en daglig 

bekendelse til det danske og Dannebrog, der vidner om den kulturelle og følelsesmæssige tilknytning 

til Danmark. 

 

I de sidste to-tre årtier har vi blandt vore medlemmer set en stigende bekendelse til en mere regional 

end til en national identitet.  

 

Mange er hverken eller men både og. De identificerer sig snarere med regionen qua en dansk-tysk 

bindestregsidentitet end med nationen Danmark. Eller hvad?  

 

Skal mindretallet inden for de næste 100 år undgå at assimileres i flertalssamfundet, må 

medlemmerne melde sig under den rød-hvide fane, og holde fast i, at det er de to farver, der står 

deres hjerte særligt nær. Bærer man omvendt fanen på skrømt og ikke mere som ære, tror jeg, at det 

vil blive svært fremadrettet at bevare et levende dansk nationalt mindretal i Sydslesvig.  

 

Samrådet 

På samrådsmødet den 29. april blev den nye samarbejdsaftale vedtaget enstemmigt. Dermed er det 

atter fastslået, at Samrådet fortsat er et dialogforum uden kompetence. 

 

Det betyder, at SSF fortsat har et særligt ansvar for en lang række overordnede mindretalspolitiske 

anliggender i samarbejde især med SSV. Det betyder også, at SSF fortsat varetager en lang række 

repræsentative opgaver udadtil på mindretallets vegne, også til dels sammen med SSV. 

 

Det, der er brug for nu, er arbejdsro inden for Samrådet. SdU er ikke trådt ud af Samrådet trods krav 

om en uvildig undersøgelse af mindretallets nuværende decentrale struktur. Det var der ikke 

konsensus om, fordi skoleforeningens styrelse ikke fik mandat til en sådan uvildig undersøgelse.  

 

Derimod har Samrådet på skoleforeningens opfordring givet kredsen af forvaltningschefer et 

forholdsvist åbent kommissorium til at se på effektiviseringsmuligheder og økonomiske potentialer. 

Dertil knytter sig dog også en undersøgelse af forskellige organisationsmuligheder. 

Forvaltningscheferne er i gang med at formulere et kommissorium.  

 

Skoleforeningen har overtaget ansvaret for driften af Christianslyst. Stedet kører med et strukturelt 



 6/12 

underskud på ca. 120.000 € om året. Skoleforeningens direktør slog på samrådsmødet fast, at 

overtagelsen af Sydslesvigs gæsteværelse og den dermed forbundne øgede økonomiske belastning 

ikke kommer til at resultere i skolelukninger. 

 

Derimod håber man at kunne opnå synergieffekter mht. drift, administration og markedsføring. 

Grænseforeningen har stillet en garantisum på 1 mio. danske kroner til rådighed i forbindelse med 

driften, som gælder fem år frem til 2025 gældende fra den 1. januar 2020. 

 

Sydslesvigudvalget bakker overtagelsen af Christianslyst politisk op, dog ikke økonomisk. De er glade 

for, at Skoleforeningen på mindretallets vegne påtager sig ansvaret for gæsteværelsesfunkionen og 

anser det på mange måder for naturligt i forhold til foreningens opgaver i øvrigt. 

 

2020, forberedelser og status 

Med stor glæde modtog SSF meddelelsen om, at Hendes Majestæt Dronningen besøger Slesvig-

Holsten og det danske mindretal i dagene 3. til 6. september i år. 

 

Hun kommer sejlende til landsdelen med Dannebrog. Udover at hun aflægger et besøg i Kiel, vil hun 

foretage flere besøg i Sydslesvig. Hendes besøg bliver så at sige startskuddet og optakten til 

markeringen og fejringen af 100-året for grænsedragningen og 100-året for Genforeningen. 

 

Der er ikke nyt fra 2020-koordineringsgruppen udover, at den mødes igen den 4. juni. Men efter dette 

møde går Tine i gang med at plotte mindretallets 2020-arrangementer ind på den danske digitale 

kalender. Mens den danske kalender officielt åbner efter sommerferien, er den tyske digitale kalender 

først tilgængelig efter den 3. oktober. 

 

Hvad gør SSF 2020 på lands-, amts- og distriktsplan? Her kan medlemmerne med fordel gå ind på 

SSFs hjemmeside og under linket „Jubilæum 2020“ læse om, hvad der indtil nu er planlagt.  

 

Indtil videre annonceres der med 12 arrangementer. Formanden for Sydtønder amt orienterer i sin 

årsberetning om, at man er langt henne i planlægningen af et grænseoverskridende projekt 2020.  

 

Det er Sydtønder amt, der sammen med det tyske mindretal i og omkring Tønder den 3. oktober 2020 

lægger op til fest i Tønders gågade med forskellige aktiviteter fra kl. 11 – 15.30. I dette 2020-

arrangement er bl.a. borgmestrene fra Nibøl og Tønder, mindretalspolitikerne Lars Harms og Jørgen 

Popp Petersen samt chefredaktørerne for Flensborg Avis og Der Nordschleswiger involveret i en 

paneldebat. 

 

Hvad SSF har af planer i anledning af 2020, drøftes senere. 

 

Årsmøder 2019 & Dannebrog 800 år 

I anledning af årsmøderne 2019 under mottoet „Norden møder Sydslesvig – vi knytter bånd“ er der 

atter stablet et stort og varieret program på benene. Fordelt over hele landsdelen afholdes der i den 

kommende weekend 36 arrangementer.  

 

På grund af valgene på søndag til EU-parlamentet og Folketinget den 5. juni deltager der i år ikke så 

mange folketingspolitikere. Til gengæld trækker årets motto i anledning af Foreningen NORDENs 100-

års jubilæum en række nordiske venner til Sydslesvig, som vi glæder os til at byde velkommen her.   
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Jeg vil godt gøre opmærksom på cykelstafetten, som SdU og DGI har arrangeret fra Husum til 

København i dagene fra den 10. - 15. juni i anledning af Dannebrogs 800-års fødselsdag. Det 

medbragte flag overrækkes Prins Joachim, protektor for Danmarks-Samfundet, den 15. juni på 

Rådhuspladsen, hvorefter det hejses på en flagstang. 

 

Indtil videre er der kun otte, der har meldt sig til den første etape fra Husum til Flensborg. Tilmelding 

sker via en internetadresse og koster 150 DKR. Hermed denne opfordring til at cykle pinsemandag til 

ære for vores flag. 

 

Handlungsplan Sprachenpolitik 

Regeringen i Kiel ønsker at videreudvikle delstatens sprogpolitik fra 2014 inden for søjlerne „Dannelse 

– Medier – Merværdi“. Af den grund inviterede mindretalskommitterede Johannes Callsen 

repræsentanter for chartasprogene, mindretalsorganisationer og grænselandsinstitutioner til et 

dialogmøde i Kiel den 14. marts. 

 

Inden for emnet dannelse har regeringen besluttet, på ti særligt udpegede offentlige skoler i delstaten 

at fremme danskundervisningen. Målet må dog være, at dansk ikke blot anses for værende et 

mindretals- hhv. et fremmedsprog men forstås som nabosprog, der tildeles en særlig status i Slesvig-

Holsten. 

 

Dansk er naboens og nabolandets sprog, hvorfor dansk er en hørbar realitet i delstaten og en del af 

hverdagen i grænseregionen. 

 

Delstaten Saarland har sat sig som mål, at alle borgere i delstaten i 2030 er tosproget tysk-fransk. 

Den ambition bør man også have i hvert fald for landsdelen Slesvig, idet der så i alle offentlige skoler 

burde undervises i dansk fra 1. til 13. klasse. Dette ville skabe en merværdi i samfundet i forhold til 

erhverv, infrastruktur, turisme, kultur og det grænseoverskridende politiske samarbejde og samvirke. 

 

Det er også kendt, at mindretallene ønsker en langt større synlighed på TV og være langt mere hørbar 

i radioen. 

 

I løbet af efteråret fremsætter regeringen i Kiel den videreudviklede sprogpolitik i landdagen. Deadline 

på høringsfasen for mindretallene er sat til den 14. juni. 

 

Valg til Europa-Parlamentet den 26. maj. 

SSF har i samarbejde med Grænseforeningen henvendt sig til alle danske spidskandidater til EP-

valget. 

 

Vi opfordrer til at sætte mere fokus på de nationale mindretal i Europa og bidrage med omsætning af 

borgerinitiativet Minority SafePack, som sidste år blev understøttet af over 1,2 mio. borgere i EU. 

 

I henvendelsen beder vi om en skriftlig tilkendegivelse. Disse sættes ind på SSFs, Grænseforeningens 

og FUENS hjemmesider. 

 

I samarbejde med Mindretalsrådet henvender vi os også til de tyske spidskandidater. I den 

sammenhæng har SSF og SSW ført konstruktive samtaler med repræsentanter for de Grønne og 
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SPD. Både Romeo Franz fra de Grønne og Delara Burkhardt stillede i udsigt at ville agere lobbyister 

i Bruxelles for vores sag, nemlig at nationale mindretalsanliggender forankres i EU-kommissionen.   

 

Kommende møder: 

 

Mindretalsrådet 

Den 6. juni mødes Mindretalsrådet i Berlin. I den forbindelse inviterer rådet den 7. juni til et 

parlamentarisk morgenmøde i Forbundsdagen, hvor to emner drøftes. 

 

Det ene er mindretallenes deltagelse i udarbejdelsen af regionale udviklingsstrategier og det andet er 

en drøftelse af mindretallenes forventninger til EU mht. omsætning af Minority SafePack-Initiativet 

 

Samme formiddag mødes Mindretalsrådet med Forbundsrådets præsident Daniel Günter for bl.a. at 

drøfte muligheden for, at Mindretalsrådet kan få et årligt foretræde for Forbundsrådet. Hvorvidt 

Slesvig-Holsten kan sætte mindretallenes optagelse i den tyske forfatning på Forbundsrådets agenda. 

Og endelig drøftes det, hvorledes viden om de nationale mindretal i Tyskland via oplysning formidles 

ud i de 16 forbundslande. 

 

Folkemødet 

I år deltager Gitte og Kirsten i Folkemødet på Bornholm fra den 13. - 16. juni. Fra hovedstyrelses 

deltager Fred Witt og Niels-Jørgen Hansen 

 

SSF sætter i år fokus på Danevirke som UNESCO verdensarv, og hvorledes det kan være, at 

Danmarks historie er levende i Tyskland. 

 

Derudover vil SSF og Grænseforeningen markere Dannebrogs 800-års jubilæum med et større event. 

 

FUEN 

Mens Gitte og Kirsten er til Folkemøde, deltager Steen, Jens og jeg i FUEN-kongressen i Bratislava 

fra den 12. - 16. juni. 

 

Foreningen fejrer sit 70-års jubilæum i år, hvilket markeres med, at alle nulevende præsidenter 

deltager i en paneldebat om den mindretalspolitiske udvikling i Europa i den forgangne tid. 

 

Yderligere sætter kongressen fokus på de mindretalspolitiske udfordringer i Mellem- og Østeuropa, 

ikke mindst Ukraine og Slovakiet. 

 

Endelig er der valg til præsidiet. Dieter Küssner fratræder sin post som vicepræsident. SSF foreslår 

Steen som vores kandidat. Endvidere er der valg til det Europæiske Dialogforum ved EU-parlamentet. 

Her foreslår SSF genvalg af Jens A. 

   

Danevirke Museet 

Den 28. juni inviterer SSF til stor festivitas på Danevirke Museum i anledning af åbningen af den ny 

Danevirke- og verdensarvsudstilling, der beskriver hele UNESCO-projektet og sætter spot på 

Danevirke i jern- og middelalderen.  

 

Den 30. juni vil Michelle Müntefering, der er statsminister for international kulturpolitik i det tyske 
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Udenrigsministerium, i Hedeby Museum overrække ministerpræsident Daniel Günter UNESCO 

verdensarvs officielle dokumenter for Hedeby og Danevirke. 

 

SSF prøver på at få en officiel dansk repræsentant til at deltage. Om det lykkes afhænger af, hvor 

langt man er kommet med regeringsdannelsen efter valget den 5. juni. 

 

Det er atter en stor og betydningsfuld dag i SSFs snart 100-årige historie, der ikke bare vil sætte 

Danevirke men hele mindretallet på verdenskortet over de særligt seværdige kulturelle attraktioner på 

kloden.  

 

Borgerfest 

Endelig vil jeg lige nævne, at Flensborg amts formand Karsten Weber, repræsenterer SSF, altså det 

danske mindretal, når Forbundspræsident Frank-Walter Steinmeier inviterer til ”Borgerfest” i Berlin 

den 30. august. 

 

Petra Mohr efterspørger fordelingsnøglen for Folkemødet 2019. 

 

JAC dette var blevet omtalt til hovedstyrelsesmødet i Hanved, og de tilbagemeldinger der var kommet 

frem var Fred Witt og Niels-Jørgen Hansen.  

 

Formanden takker for årsberetningerne og fremlægger amternes ønsker til hovedstyrelsen. SSF har 

været i den position at lease 2 busser for den samme pris, som deres forhenværende bus kontrakt. 

Ejderstedt amt får en ny foreningsbus.  

Strukturforandringen burde man lade ligge. Den skal drøftes i 2021 og ikke i 2020. 

 

Den digitale danske kalender kan ses på https://genforeningen2020.dk/.  
 

Kirsten Vognsen Weiss efterspørger formandens udtalelse om formandsvalget. 

 

Formanden henviser til, at det drejer sig om formændene inden for Samrådet, og at man ikke skal 

drøfte strukturforandring inden for Samrådet, men skal have arbejdsro til at kunne klare alle 

arrangementer og fejre det 100-årige jubilæum i 2020.   

 

Preben K. Mogensen efterspørger 2020-arrangementerne og om årsmøderne har fået en rød plet i 

den danske digitale kalender i regi af Simon Faber. 

 

Formanden henviser til Tine Andresen, der er i gang med at samle alle arrangementer inden for 

mindretallet. Årsmøderne i 2020 finder sted fra den 19. – 21. juni. Der er ingen rød plet i den danske 

digitale kalender. 

 

JAC henviser til de arrangementer, der allerede er i SSFs egen 2020 aktivitetskalender. 

(https://syfo.de/politik/jubilaeum-2020) 

 

SSFs vandreudstillingen  

Foredrag den 14. marts 2020 i regi af Historisk Samfund 

Påskeseminar i regi af Junge Spitzen og SSW 

”Team Grænzland”- Cykeltur – brochuren der ligger på bordet 

https://genforeningen2020.dk/
https://syfo.de/politik/jubilaeum-2020
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Pædagogisk genforeningen projekt - i Skoleforeningens regi 

Folkelig genforening, aktiviteter omkring de 650 grænsesten 

 

Vandreudstilling  

29.- 31. maj   Fest i Flensborg – Sportpiraten og SdU 

19. - 21. juni  Årsmøderne i Sydslesvig 

28. - 29. juni   Europeada i Slovenien. 

29. juni – 3. juli  Dansk – tysk sportskamp i Kruså i SdUs regi.  

22. - 23. august Borgerfest i Flensborg 

13. december  Fredslysoverrækkelse hen over grænsen 

 

Preben K. Mogensen vil gerne have Simon Fabers kalender til at vise de Sydslesvigske Årsmøder 

 

Formanden henviser til Tine og han vil informere hende om Prebens bekymringer ang. de danske 

årsmøder i Sydslesvig. 

 

Kirsten Futtrup tilslutter sig Preben K. Mogensens bekymringer ang. arrangementerne.  

 

Gitte Hougaard Werner henviser til, at årsmødeudvalget har prøvet på at lægge årsmøder 

arrangementerne, så de ikke kolliderer med andre store arrangementer. Det er et kæmpe puslespil, 

derfor er årsmøde-datoerne fastlagt 3-4 år i forvejen. Man kan bare håbe, at Sydslesvigerne sætter 

kryds ved de Danske Årsmøder i Sydslesvig. Årsmødeudvalget håber, at alle vil fejre De Danske 

Årsmøder i 2020 den 19. – 21. juni. 

 

Formanden kigger på den danske digitale kalender. Juni er næsten gul. Tine vil melde tilbage.  

 

 

7. Nyt fra SSFs udvalg  

Teater - og koncertudvalget, Tine Bruun Jørgensen: 

Siden sidst har vi haft nogle teaterforestillinger, koncerter, og ikke mindst flere 

børneteaterforestillinger. 

 

Sidste uge havde vi vores sæsonafslutning i Stadttheater med forestillingen ”Mød mig på Cassiopeia”. 

En rigtig fin forestilling og god afslutning på den forgangne sæson. 

 

Efter nøje overvejelser blev der kun præsenteret en af vores forestillinger til næste sæson, nemlig 

”Lyset over Skagen”. En forestilling de i Sønderborg til næste sæson tilbyder to gange, da den første 

allerede er udsolgt. 

 

Den nye teater- og koncertbrochure bliver fordelt med Flensborg Avis d. 6 juni. 

 

Jeg kan på nuværende tidspunkt allerede meddele, at der ikke kommer nogen repræsentant fra vores 

udvalg til vores næste møde, det beklager jeg, men vi er alle spændt hårdt for i skolerne. 

 

Kulturudvalget, Knud Ramm Mikkelsen: 
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Siden sidst har vi afholdt et enkelt kulturudvalgsmøde, og der har naturligvis også været afholdt nogle 

arrangementer, som vi har været involveret i – om ikke andet, fået lov til at yde et tilskud, så diverse 

arrangementer har kunnet lade sig gøre. 

 

F.eks. havde en lidt selvbestaltet gruppe fået en kordag stablet på benene med den i nogle kredse 

kendte komponist og korleder Erik Sommer. Vist de fleste, hvis ikke alle, sydslesvigske kor var 

inviteret, og omkring 65 korsangere havde en meget fin lørdag på Flensborghus. Hvor er det gode 

rammer, vi har mange steder, til sådanne arrangementer. 

Kordagen er et godt eksempel på, hvordan vi godt kan lide at arbejde: En lille flok fra mindretallet 

kommer med en rigtig god kulturel idé, og vi finder frem til en god løsning, så dagen kan afvikles. 

 

Vi er naturligvis i gang med forskellige spændende aktiviteter – nogle meget små, og andre i den 

noget dyrere ende. 

 

Lige i disse dage er FolkBaltica ved at komme i gang. Vi er med – lidt på sidelinjen i det store 

arrangement. Det er sikkert årsagen til, at FolkBaltica i år falder sammen med årsmøderne. Det er 

ikke så heldigt. Vi vil kæmpe for, at det ikke sker til næste år. 

 

Ellers vil jeg gentage mig selv: Vi ser frem til at få mange, gode og velbegrundede ansøgninger på 

vores bord i det kommende år. 

 

Årsmødeudvalget, Gitte Hougaard Werner: 

Vi har fået en rigtig god Årsmøde Kontakt. Der vil komme en fin plakatudstilling på biblioteket efter 

Årsmødet. Så er der evalueringsmødet den 18. juni. kl. 18.30 på Slesvighus, og jeg vil stærkt anbefale 

jer at deltage. Jeg beklager, at der var en konflikt med FolkBaltica. Vi havde for længst vores datoer 

på plads. Vi kunne simpelthen ikke ændre. 

Vel mødt rundt omkring Sydslesvig. 

 

Preben K. Mogensen, synes, at man i 2020 skal holde en stor galla. 

 

Mødelederen henviser til, at det er et dagsordenspunkt, der drøftes under lukket møde. 

 

 

8.  Eventuelt 

Petra Mohr henviser til, at man på hovedstyrelsesmødet i efteråret var blevet enig om at der skulle 

være en masterskabelon for registrering af forsamlingshusenes brug. Hun efterspørger, hvor langt 

man er kommet med denne skabelon. 

 

JAC: Ejendomsudvalget har drøftet og registreret, hvad der er behov for, og hvad der skal gøres.  

 

Petra Mohr efterspørger, hvilke aktiviteter man skal bruge, så alle har de samme forudsætninger. 

Nogle tager kun de danske med og nogle tager alle arrangementer og deltagere med. 

 

JAC henviser til, at man har besluttet, at de danske arrangementer tælles med.  

 

Petra Mohr: Så kun de danske arrangementer skal tælles? 
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JAC henviser til, at DGS vil sende en oversigt ud. 

 

Petra Mohr beder om, at det sendes til alle distrikter/amter. 

 

Preben K. Mogensen henviser til, at alle arrangementer skal registreres, også de tyske. Men han 

beder om at tallene skal opdeles i kategorier, så det klart fremgår, hvad husene bruges/benyttes til. 

Man må være opmærksom på, hvad der sker.  

 

Petra Mohr ønsker, at man bruger samme skema. 

 

Preben K. Mogensen tilslutter sig Petra Mohr. 

 

Formanden meddeler, at Mikkelberg har ansat Lisbeth Bredholt-Christensen som leder på deltid. Hun 

har også en deltidsstilling på Danevirke Museet. 

 

Landsmødet skulle finde sted på Slesvighus den 9. november, men det kan ikke lade sig gøre. Og 

A.P. Møller Skolen er desværre også optaget den dag. Landsmødet 2019 finder som sædvanlig sted 

på Husumhus. 

 

Landsmødet 2020 finder sted på Slesvighus.  

 

 

17. juni 2019 

JAC/wg 


