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REFERAT fra (4/2017) 
 
 SSF’s hovedstyrelsesmøde 
 
 tirsdag den 4. juli 2017, kl. 18.30, 
 på Ejderskolen, Prof.-Koopmann-Str. 4 - 6, 24768 Rendsborg. 
 
 
Delegerede: Nadine Baumann-Petersen, Tine Bruun Jørgensen, Georg Buhl, Dirk 

Clausen, Annemarie Erichsen, Jon Hardon Hansen, Niels-Jørgen Hansen, 
Gitte Hougaard-Werner, Anne Mette Jensen, Elsbeth Ketelsen, Preben K. 
Mogensen, Annette Neumann, Marco Nicolaisen, Lars Nielsen, Sven Nielsen, 
Karen Scheew, Steen Schröder, Karsten Weber 
 

Andre: Tine Andresen, Ilwe Boysen, Jens A. Christiansen, Kay von Eitzen, Jette 
Hanisch, Henrik Becker-Christensen, Karen Hansen, Peter Hansen, Marike 
Hoop, Jens-Søren Jess, Nina Lemcke, Margret Mannes, Michael Oetzmann, 
Kerstin Pauls, Lars Petersen, Klaus Stausbøll, Lars Thomsen, Dorthe Weis 
Salchow, Leif Volck-Madsen 

 
Afbud: Frauke Alberts, Bjørn Egeskjold, Jörn Fischer, Erik Fredens, Kirsten Futtrup, 

Povl Leckband, Gerd Pickardt, Knud Ramm-Mikkelsen,  Kerstin Reich, 
 
Referent: Referat og optagelse på bånd, JAC/jh 
 
 
 
 
Dagsorden: 
1. Spørgetid for medlemmer af foreningen, jvf. vedtægternes § 12, stk. 7 
2. Mødet åbnes – beslutningsdygtighed jvf. § 6 
3. Valg af dirigent 
4. Referat fra den 14. marts 2017 
5. Fastlæggelse af den endelige dagsorden 
6. Formandens beretning 
7. Nyt fra SSF's udvalg 
8. Teater- og koncertudvalgets beretning v/ Tine Bruun Jørgensen 
- Drøftelse og godkendelse af beretningen 
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9. Det humanitære Udvalgs beretning v/ Leif Volck Madsen 
10. Foreningsudvikling - opsamling og det videre forløb v/ tænketanken 
11. Eventuelt 
12. Evt. lukket møde 
 
 
Formanden byder velkommen med en særlig velkomst til generalkonsul Henrik Becker-
Christensen. Han ville også gerne have budt velkommen til Flensborg Avis, men de er heller ikke 
til stede denne gang. Emnet tages op på et møde med chefredaktøren efter sommerferien. 
 
Skoleleder Karen Hansen: Er inspektør på skolen siden februar 2016 og er således forholdsvis 
ny. Skolens første bygning blev opført i 1950 og rummede 5 klaseværelser til grundskolen, et 
kontor, et lærerværelse, toiletter samt lejligheder til skolelederen og pedellen. I 1952 blev denne 
bygning taget i brug med klasseværelser til overbygningen og gymnastiksalen, som også skulle 
bruges som festsal til skolen og stedets foreninger.  Vi har desuden en ny tilbygning, der blev 
taget i brug efter sommerferien 1995 med 9 store, flotte lyse klasseværelser. Vi har også en 
idrætshal fra 2004 med flotte bruse- og omklædningsfaciliteter, et køkken og et hyggerum, som 
også bruges flittig af de forskellige foreninger til diverse arrangementer. Skolens elevtal har 
varieret en del og ligger nu på 195 elever fordelt på 10 klasser. Der er ansat 17 lærere, en er på 
barsel og 3 er månedslønnede vikarer. Derudover 5 rengøringsassistenter, en pedel og en 
skolesekretær, en viceskoleinspektør og mig som skoleleder. Alt i alt en betragtelig flok på 30, 
der holder hjulene i gang på skolen. Børnene har forud for deres skolegang her som regel gået 3 
år i Bydelsdorf Børnehave. Eleverne kan her følge den almindelige ”Regelschule”, indtil de 
afslutter 8. klassetrin. De elever, der har brug for det, kan følge en læringsgruppe for elever med 
særlige behov, for herefter at forlade skolen med en ”Abschluss der Förderschule” efter 9. 
skolebesøgsår. Langt de fleste elever fortsætter på A.P. Møller Skolen, hvor de har mulighed for 
at tage 10. klasse eller studentereksamen. Enkelte elever fortsætter på efterskoler eller 
ungdomsskolen i Ladelund. Rummet, hovedstyrelsesmødet afholdes i, har været brugt som 
gymnastiksal men bruges nu som musiklokale, og det er nok Sydslesvigs bedst udstyrede 
musiklokale, og det bruges flittigt af bl.a. Ejderskolens Kor, som er rigtigt dygtige og ledes af 
Bente Lange. Vi har en musikalsk underholdningsaften her i overmorgen, hvor 
musikskolebørnene kan vise, hvad de har lært i løbet af sidste år.  
 
Distriktsformand Margret Mannes: Vi holder altid årsmøde i Rendsborg, nogle gange bliver det 
taget bedre imod end andre gange. For os er det vigtigt, at alle generationer kommer, børnene 
skal have gode oplevelser. Derudover tilbyder distriktet flere gange om året disko for skolebørn 
op til 8. klasse. Vi arrangerer familieaftensmad, hvor sproget tysk er bandlyst, så det er samtidig 
et danskkursus. Hver mandag har vi strikkeaften, også som en slags sprogkursus. Vi har gerne 
arrangementer for hele familien, bl.a. havde vi stomp med 80 deltagere fra 5-80 år. Vi arrangerer 
ture hhv. udflugter som f.eks. næste lørdag, hvor vi tager til Helgoland. For de ældre tilbyder vi 
60+ frokost en gang om måneden, hvilket bliver rigtig godt modtaget. Skt. Hans-festen, som 
holdes sammen med spejderne, er også for alle generationer, der kommer altid 120-150 
deltagere. Derudover afholder vi lotto, grillaftener, pilates, linedance, julemandsjagt, julebasar 
osv.osv. I efteråret prøver vi at holde en fest med alle institutionernes ansatte og frivillige, så man 
forhåbentlig kan lære hinanden bedre at kende. Vi har et virkelig godt samarbejde med spejderne 
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og skolen, og med børnehaven og de andre institutioner bliver samarbejdet også bedre. F.eks. 
arrangerer vi lanterneløbet i samarbejde med børnehaven. Distriktet har for tiden 430 
medlemmer, og selv om medlemstallet stiger, bliver det sværere at få frivillige. F.eks. skal vi have 
en ny kasserer, og vi har endnu ikke fundet en afløser. 
 
 
1. Spørgetid for medlemmer af foreningen, jvf. vedtægternes § 12, stk. 7 
 
Der er ingen spørgsmål. 
 
 
2. Mødet åbnes – beslutningsdygtighed jvf. § 6 
 
Mødet åbnes. Der er 18 stemmeberettigede hovedstyrelsesmedlemmer til stede, og 
hovedstyrelsen er dermed beslutningsdygtig.  
 
 
3. Valg af dirigent 
 
Annette Neumann foreslås og vælges som mødeleder. 
 
Mødelederen takker for valget og konstaterer, at mødet er rettidigt indvarslet og lovligt. 
 
 
4. Referatet fra den 14. marts 2017 
 
Der er ingen bemærkninger til referatet. Det er dermed godkendt. 
 
 
5. Fastlæggelse af den endelige dagsorden 
 
Der er ingen ændringer eller tilføjelser til dagsordenen. Der er et enkelt punkt under ”Lukket 
møde”. 
 
 
6. Formandens beretning 
 
Ny generalkonsul. 
Udenrigsminister Anders Samuelsen har udpeget formanden for Sydslesvigudvalget, Kim 
Andersen, til ny generalkonsul i Flensborg. 
 
Det er et godt valg. Kim Andersen har alle forudsætninger for at bestride posten qua sine mange 
år som medlem og ikke mindst som formand for Sydslesvigudvalget. Han vil på bedste måde 
kunne videreføre sin forgængers tætte tilknytning til mindretallet. Hans store kendskab til 



 
 4/20 

mindretallet og den veneration, han har udvist over for de dansksindede i Sydslesvig, gør ham 
velegnet til stillingen. Samtidig er han med den politiske profil, han har med i bagagen, den rette 
til at bidrage med at omsætte den danske regerings Tysklandsstrategi sydover. 
 
Jeg er sikker på, at hans diplomatiske evner vil være et konstruktivt bidrag til videreudviklingen af 
de gode dansk-tyske relationer på både regionalt og nationalt plan. Endelig er Kim Andersen et 
godt valg med henblik på den stort anlagte fejring af Genforeningen i 2020, idet han straks fra 
start har været involveret i planlægningen af højtideligheden. 
 
Sydslesvigsk Forening gratulerer den kommende generalkonsul med udnævnelsen. SSF ønsker 
ham held og lykke i stillingen og håber på et lige så godt samarbejde med ham, som vi har haft 
med hans forgænger Henrik Becker-Christensen. 
 
Vi ved, at det er Henriks sidste hovedstyrelsesmøde som generalkonsul. Der skal ikke holdes 
afskedstale, men forsamlingen bedes rejse sig og udbringe og et trefoldigt leve for Henrik 
Becker-Christensensen for hans store indsats og veneration også for mindretallet og for 
Sydslesvigsk Forening. 
 
Årsmøderne 2017. 
Det er mit indtryk, at årsmøderne også i år har været vellykkede. Ser vi bort fra regnen fredag 
eftermiddag, skinnede solen stort set hele weekenden og trak utroligt mange mennesker af huse, 
ikke mindst til vore tre friluftsmøder om søndagen. Naturligvis var det ikke kun det gode vejr, der 
trak, men også den omstændighed, at Skoleforeningens børn og elever aktivt var inddraget i 
årsmødeprogrammet. 
 
Årsmøderne er med til at manifestere danskheden i Sydslesvig både udad- som indadtil. De er 
med til at bekræfte og styrke båndene mellem mindretallet og det officielle som det folkelige 
Danmark.  
 
En vigtig knude i båndet til Danmark er det danske sprog, for det er det danske sprog, som 
binder sydslesvigeren sammen med rigsdanskeren. Det er sydslesvigerens hjertesprog, der i 
mødet med danskerens modersmål binder den sløjfe, der skaber en ubrydelig samhørighed hen 
over grænsen. 
 
At tale det danske sprog ikke af tvang og ikke af uvilje, men af glæde, lyst og vilje er essentielt, 
fordi sproget er nøglen ind til den verden, vi dog vil leve og færdes i i vort mindretal, nemlig den 
danske. Hvis vi ikke værner om det danske sprog i Sydslesvig ved at bruge det, dér hvor vi kan 
og hvor vi burde, bliver vores tilværelse automatisk fattigere. 
 
Der går en dimension tabt, når det danske sprog mister sin værdi og respekt. Det er folkeånden 
og folkesjælen. Det er den danske humor og omgangstone. Og det er den kulturelle identitet, der 
går tabt, når vi i mindretallet vanrøgter det danske sprog. 
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Årsmødet er netop den kulturelle og sproglige tankstation, vi kan suge lyst, vilje og lidenskab ud 
af med henblik på at værne om det danske i Sydslesvig i en ellers tysk domineret hverdag. 
 
Nybesættelse af MA HSH's medieråd. 
Alle fem år vælges medierådet for Medienanstalt Hamburg Schleswig-Holstein af Hamborgs 
borgerrepræsentation og Slesvig-Holstens landdag. 
 
I medierådet sidder syv repræsentanter for Hamborg og syv for Slesvig-Holsten. SSF har 
traditionelt haft retten til at udpege en repræsentant fra mindretallet til rådet. I forbindelse med 
oprettelsen af medierådet i 2007 blev Silke Hinrichsen valgt ind på SSF's kontingent. Efter 
hendes død overtog Elke Putzer pladsen. 
 
Da man kun kan genvælges en enkelt gang til medierådet, har SSF nu indstillet tidligere 
amtskonsulent for Friisk Foriining Manfred Nissen som hendes efterfølger hhv. Heike Thode-
Scheel, journalist ved Kieler Nachrichten. 
 
Det er landdagen i Kiel, der vælger én af de to indstillede kandidater, som skal opnå mindst 2/3 
af stemmerne. 
 
For første gang er det de tre mindretal i Slesvig-Holsten, der sammen med repræsentanter for 
regionalsproget Niederdeutsch i fællesskab indstiller en mand og en kvinde, som påbudt. 
 
Medierådets opgave er bl.a. at tildele licenser til private radio- og TV-stationer, føre tilsyn med og 
drøfte klager over radio- og TV-programmer, reklamer, internet, sikre at loven om beskyttelse af 
mindreårige overholdes og m.m. 
 
Kultur- og kirkeminister i Samrådet. 
Kulturminister Mette Bock var fra den 7. juni og til og med den 12. juni på rundrejse i Berlin, 
Hamborg, Bydelsdorf og Sydslesvig. 
 
I Berlin mødtes hun bl.a. med forbundsregeringens statsminister for kultur og medier Monika 
Grütters og mindretalskommitterede Hartmut Koschyk. I Hamborg besigtigede hun bl.a. 
Elbphilamonien, og i Bydelsdorf var hun med til åbningen af kunstudstillingen Nordart 2017. 
Sidst, men ikke mindst havde hun ønsket at møde Samrådet og Sydslesvigudvalget på 
Flensborghus til en kort orientering om det, der aktuelt optager og beskæftiger vore 
mindretalsorganisationer. Rosværdigt, at hun også fandt tid til at holde tre taler og deltage under 
lørdagens debatmøde i årsmødeweekenden. 
 
Hendes kendskab, viden og kærlighed til grænselandet er umiskendeligt stort. Det beviser ikke 
mindst hendes ønske om at få placeret Sydslesvigbevillingen under Kulturministeriet, hvor den 
rettelig hører hjemme. 
 
Om sin rundtur i Tyskland og Sydslesvig udtaler kulturministeren, jeg citerer:  
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”Relationerne mellem Danmark og Tyskland skal styrkes, også kulturelt. Vi har meget tilfælles 
med Tyskland, men vi skal fokusere bredere end på de økonomiske bånd. Jeg mærker tydeligt 
herhjemme en stigende interesse for tysk sprog og kultur, ikke mindst blandt de unge. Den 
udvikling vil jeg meget gerne være med til at støtte og fremme i en tæt dialog med de tyske 
myndigheder og kulturinstitutioner. Hertil kommer, at mindretalsspørgsmål og det dansk-tyske 
grænseland har min store interesse, og med regeringsskiftet blev området på min foranledning 
flyttet fra Undervisningsministeriet til Kulturministeriet.” Citat slut. 
 
Det 6. Folkemøde på Bornholm. 
Også i år var der kommet over 100.000 mennesker til Bornholm for at deltage i Folkemødet i 
Allinge. 
 
Takket være økonomisk støtte fra Sydslesvigudvalget var der råd til at sende en større 
delegation af sted fra mindretallet. 60 unge og 50 voksne repræsenterende nærmest alle danske 
foreninger. Det bevirkede, at de dansksindede var en del mere synlige på Folkemødet i år. 
 
Det gav også et skub i den rigtige retning i forhold til sammenhold på tværs af vore 
mindretalsorganisationer, et større socialt samvær og ikke mindst et langt bredere tilbud af 
debatarrangementer i det ny og noget større Sydslesvig-telt. 
 
For i år, i øvrigt fjerde gang vi er med, var ikke kun SSF, Grænseforeningen og 
Sydslesvigudvalget, men også Sundhedstjenesten, Flensborg Avis, Kirken, SdU og Biblioteket 
ansvarlige for et godt og bredt program. Det er mit indtryk, at vi trak langt flere mennesker ind i 
teltet til vore debatmøder end hidtil. 
 
Der er ryster, der mener, at den nuværende plads ligger noget afsides i forhold til hovedvejen 
gennem Allinge, hvor mange folk kommer gående. Det var dér, det såkaldte Mindretallenes telt lå 
førhen. Ikke desto mindre var der en to-tre arrangementer, som simpelthen trak mere end fulde 
huse ud af de tyve, der blev tilbudt i alt. 
 
I denne sammenhæng må man nok erkende, at sikkert har selve emnet indflydelse på 
interessen, men i sidste ende er det nok de kendte navne og de kontroversielle politikere og 
personligheder, der vækker folks nysgerrighed. Det var især prorektor ved Københavns 
Universitet, Lykke Friis, og Danmarks ambassadør Friis Arne Petersen, der talte om deres syn 
på Tyskland, der trak flere end der var plads til i teltet. 
 
Men generelt set deltog langt flere til vore debatarrangementer. Og det kreative element kom 
heller ikke til kort. 
 
Vore kvindelige medlemmer af forretningsudvalget, Gitte, Kirsten og Annette, brugte mange timer 
på sammen med hjælpere at producere lanterner til et lanterneløb lørdag aften rundt på 
Folkemødet. Med sang og musik og elektrisk lys i lanternerne vakte mindretallet stor opsigt 
blandt folk, som godt nok ikke rigtig var klar over, hvem vi var. Vi manglede lige et banner i front 
af optoget med ordene ”Det danske mindretal”. Men det må vi så huske på 2018. 
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Skal jeg finde nogle kritiske ord i forhold til Folkemødet, så må man nok være så ærlig og 
indrømme, at det ikke er hr. og fru Nielsen, der deltager i Folkemødet. Det er derimod Danmarks 
politiske og intellektuelle elite, erhvervslivets brancheorganisationer, folkelige og kirkelige 
foreninger, interesseorganisationer, mediebranchen over en bred kam og en lang række 
lobbyister i øvrigt. 
 
Det er de samme, der står og debatterer med hinanden i forskellige kombinationer i forskellige 
telte om de samme forskellige emner foran det samme publikum med de samme debativrige 
spørgere og kommentatorer år efter år. 
 
Folkemødet på Bornholm er alt for dyrt og højtravende for folket. Bortset fra, at man skal være 
hurtigt ude, vil man få en plads på færgen og et tag over hovedet på øen i nærheden af Allinge. 
Så spørgsmålet er, hvor mange år Folkemødet kan gennemføres i den nuværende form. 
 
Indtil videre kan man ikke klage over tilslutningen. Men - man hører flere folk sige, at to dage på 
Bornholm til Folkemøde er nok. Så har man både hørt, set og fået sagt mere end nok. Så fire 
dage er mere end rigeligt at tilbringe i Allinge. 
 
Sydslesvigudvalgets besigtigelsestur 
Den 22. maj besigtigede Sydslesvigudvalget Slesvighus. Under en frokost i Lille Sal orienteredes 
udvalget om aktiviteterne i forsamlingshuset og planerne om en renovering af 1. og 2. sal. 
 
SSF fik som bekendt afslag på en ansøgning om anlægsmidler til realisering af den såkaldte 
3. byggefase, der beløber sig til godt og vel 1,4 millioner euro. 
 
Gottorp amt ønsker på 1. sal at etablere et kulturhus, mens der på 2. sal ville kunne indrettes 
gæsteværelser med en kapacitet på ca. 28 sengepladser. 
 
I min tale på vegne af Det sydslesvigske Samråd under middagen om aftenen på Hotel 
Waldschlösschen sagde jeg bl.a., når Sydslesvigudvalget og repræsentanter for mindretallet 
mødes her i Sydslesvig i forbindelse med udvalgets årlige besigtigelsestur, er det en 
manifestering af det tætte samarbejde og de tætte bånd, der er mellem Danmark og Sydslesvig. 
 
Det er jo ikke bare det, at udvalget ved selvsyn kan se, at vi bruger de bevilligede statsmidler fra 
Danmark fornuftigt og i overensstemmelse med resultataftalerne. Men under besigtigelsesturen 
kan udvalget især konstatere, med hvilken entusiasme, med hvilket engagement og med hvilken 
ildhu, mindretallet virker for, sikrer og bevarer danskheden i Sydslesvig. 
 
Mindretallets mission er bevarelsen af danskheden i Sydslesvig, kort og godt. Alle foreninger i 
Sydslesvig definerer sig derfor også som en del af det nationale mindretal. 
 
Der er mange, der taler om vore mindretalskompetencer som noget både prisværdigt og 
rosværdigt. Her tænkes på tosprogetheden og evnen til at navigere i to kulturer. Et gode, som i 
en globaliseret verden er en eftertragtelsesværdig værdi, mange gerne ville have del i. 
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Men vort mindretal er ikke til for at udvikle multikulturelle borger, men for at leve det, hjertet 
bekender sig til, nemlig det danske i en ellers tysk domineret hverdag. Det danske mindretals 
hovedanliggende er ikke at fremme et output af regionale identiteter eller bindestregsidentiteter. 
 
Det danske mindretals anliggende er at give medlemmerne muligheden for at leve så dansk en 
tilværelse som muligt under de givne vilkår. 
 
Hvis man ønsker at læse hele talen, kan vi gerne få den lagt ud på SSF's hjemmeside. 
  
Kontaktudvalg 
Kontaktudvalgsmødet i Berlin den 31. maj var historisk, idet både forbundsrepublikkens og 
Slesvig-Holstens mindretalskommitterede Hartmut Koschyk og Renate Schnack deltog i det for 
sidste gang. Koschyk har bebudet ikke at kandidere til forbundsdagen ved næste valg til 
september og Renate Schnack måtte efter delstatsvalgets for os uheldige udfald stoppe. 
 
Herfra skal der lyde en stor tak til dem begge for en veludført, engageret og lidenskabelig indsats 
for mindretallenes ve og vel i Tyskland. Og så hilser vi selvfølgelig vores nye 
mindretalskommitterede Johannes Callsen velkommen i stillingen, og generalsekretariatet har 
allerede sendt en hilsen til ham med håbet om et godt samarbejde. 
 
Ganske passende og glædeligt, at Flemming Meyer i sin årsberetning kunne remse de mange 
mindretalspolitiske fremskridt op, som er blevet opnået ikke bare i det forgangne år, men i løbet 
af de sidste fem år, SSV har siddet med i regeringen i Kiel. 
 
Naturligvis kom vi også ind på status omkring Mindretallenes Hus i Flensborg. Der må vi 
desværre konstatere, at den danske side, hvad angår økonomisk støtte til projektet, er noget 
fodslæbende. Fra tysk side er der blevet bevilliget 600.000 euro fra Berlin, 500.000 euro fra Kiel 
og 274.000 euro fra byen Flensborg til renovering af pakhuset. 
 
Det er stadigvæk vores håb, som påtalt overfor kulturminister Mette Bock under hendes besøg i 
Flensborg den 9. juni, at Danmark erklærer sig parat til at støtte huset med rundt regnet 
1,3 millioner euro. 
 
Mindretalsrådet. 
I forbindelse med 25-året for sprogcharteren afholdtes en sprogdebat i Forbundsdagen den 2. 
juni om mindretallenes sprog med mindretalsrådet, FUEN's præsident samt unge fra det sorbiske 
og sinti/roma mindretallet på tilskuerpladserne. En meget opmuntrende debat, idet 
forbundsregeringens andragende om at involvere sig langt mere forpligtende i sikringen og 
fremmen af charta-sprogene i Tyskland blev vedtaget enstemmigt. Fremover vil 
forbundsrepublikken sammen med delstaterne og mindretallene i et tættere samarbejde omsætte 
især otte sprogpolitiske krav. I den forbindelse fik regionalsproget plattysk tilsikret oprettelsen af 
et ”Niederdeutschsekretariat”, sandsynligvis i Hamborg. 
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En ganske munter, personlig og hjertelig debat, der af partiernes talsmænd blev ført på deres 
modersmål plattysk, sorbisk og ”Schwäbisch“, og hvor Hartmut Koschyk talte varmt for 
mindretalssprogenes sag og i øvrigt også for MSPI. 
 
Endvidere mødtes mindretalsrådet med Indenrigsministeriets udvalg, den såkaldte 
”Gesprächskreis“, under deltagelse af FUEN-præsident Loránt Vince og formand for 
Borgerkommitteen, Hans Heinrich Hansen, der orienterede om det europæiske borgerinitiativ 
MSPI, som er blevet registreret af EU-kommissionen i marts måned. 
 
Nu gælder det så om at samle mindst 1 million gyldige underskrifter både analogt og digitalt indtil 
den 31. marts 2018. 
 
At det ikke bliver nemt at samle så mange underskrifter, viste kulturambassadørenes og 
gymnasieelevernes bestræbelser på Folkemødet. Man havde sat sig som mål at få et par tusind 
til at underskrive på Bornholm. Men det blev kun til 600 gyldige underskrifter. Alligevel skal der 
selvfølgelig lyde en stor tak til de unge for den indsats, de har ydet og brugt tid på for den gode 
sag. 
 
Naturligvis vil mindretalsrådet på mange forskellige måder gøre borgerne i Tyskland opmærksom 
på borgerinitiativet. Og det samme gælder med hensyn til borgerne i Danmark, hvor vort og det 
tyske mindretal må vise flag for MSPI. 
 
Mindretalsrådets formand og sekretær har været til audiens i forbundspræsidenten Frank-Walter 
Steinmeiers sekretariat. Under selve mødet aftaltes det, at mindretalsrådet mødes med 
præsidenten i Berlin den 22. september. Derudover har præsidenten ytret et ønske om at besøge 
alle nationale mindretal i løbet af hans embedsperiode. Her ville det være nærliggende at invitere 
Frank-Walter Steinmeier i forbindelse med 2020-begivenhederne. 
 
Mindretalsrådet har også ved dette forbundsdagsvalg sendt ”Wahlprüfsteine“ ud til partierne. Der 
forventes svar på syv spørgsmål om de fire nationale mindretal i Tyskland. Bl.a. om man støtter 
ønsket om at udpege en ordfører for mindretalsspørgsmål i partigruppen/fraktionen. 
 
FUEN  
FUEN kongressen i maj stod nærmest helt og holdent i MSPI's tegn. Her faldt startskuddet til den 
analoge underskriftsindsamling. 
 
Den digitale underskriftsindsamling er siden juni klar på FUEN's hjemmeside. Man klikker på 
MSPI logoet og bliver så ad den vej ledt videre til underskriftssiden. Indtil dato er der digitalt 
samlet 1.137 underskrifter. Der er en lang vej endnu. 
 
Men det handler naturligvis ikke kun om at samle underskrifter i syv EU-medlemslande, men især 
om at åbne en bred europæisk debat om de nationale mindretals forhold. 
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Som I ved, prøvede mindretallene i vort grænseland at få tildelt Europeada 2020 hertil. Det 
lykkedes som bekendt ikke, idet slovenerne i Kärnten med 136 stemmer mod vore 36 suverænt 
overbeviste de delegerede på kongressen om, at europamesterskabet i fodbold for nationale 
mindretal skal finde sted i Østrig og ikke i vores dansk-tyske grænseregion. 
 
Mødelederen takker for beretningen og opfordrer til diskussion. 
 
Jens A. Christiansen præciserer, at kredsen af forvaltningschefer mødes i september, hvor man 
bl.a. også sammen med Grænseforeningen vil evaluere vores deltagelse i Folkemødet. 
 
 
7. Nyt fra SSF’s udvalg 
Gitte Hougaard-Werner, Årsmødeudvalget 
Årsmøderne er godt overstået, og der afholdes evalueringsmøde torsdag den 13. juni kl. 19 på 
Slesvighus. Her er i alle velkomne til at komme med ris og ros.  
 
 
8. Teater- og koncertudvalgets beretning v/Tine Bruun Jørgensen 
    - Drøftelse og godkendelse af beretningen 
 
Som ny formand for teater- og koncertudvalget kan jeg med glæde se tilbage på en sæson med 
stor aktivitet her i Sydslesvig. Vi har i den forgangne sæson kunnet tilbyde vores publikum 27 
teaterforestillinger og klassiske koncerter: alle samlet i et flot, nyt brochureformat. 
 
Igen i år har vi i udvalget fået megen positiv respons på sæsonprogrammet, og igen i år har også 
kvaliteten været på et højt niveau hele vejen igennem brochurens sortiment – og det tillader vi os 
at være lidt glade for og stolte over i udvalget. 
 
Vi indledte sæsonen med Folketeatrets forestilling „Lillys Danmarkshistorie“ i Stadttheater i 
Flensborg, hvor publikum fik en musikalsk og humoristisk forestilling efter Pia Friis Laneths 
bestseller-roman af samme navn. Forestillingen fejrer 100-året for kvindernes valgret. 
 
Grundstenen for den videre sæson var lagt. Highlights som ”Lille mand, hvad nu?”, ”John og 
Joel” og ” Frøken Nitouche” kom og gik på scenen på Flensborg Teater. Alle yderst vellykkede 
forestillinger. 
 
Klassisk T + Østre Gasværks Teater besøgte Stadttheater med Lisbet Dahls 50-års 
jubilæumsforestilling ”Vores Sensommer”, der virkelig var af høj kvalitet. Det blev også denne 
forestilling, vi fik solgt flest voksenbilletter til. 
I udvalget vovede vi at satse på Farshad Kholghis komedie om flygtninge: ”Kan du sige: 
”Rødgrød med fløde?”. En forestilling, vi efterfølgende bestemt ikke fortrød, at vi valgte at 
præsentere. En aften med meget morskab og stof til eftertanke. 
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H. C. Andersens samlede eventyr, som blev præsenteret af Mungo Park på Stadttheater i 
Flensborg, var en fræk og festlig farce. Vi fik en turbo-gennemgang af H. C. Andersens 156 
eventyr på en meget sjov måde, men også en alvorlig ment hyldest til kunstens værdi i 
menneskets liv. Skønt, at nutiden blev inddraget i forestillingen. 
 
Dansekompagniet ”Dansk Danseteater” præsenterede ”VALS” i Husum, og sikke en spændende 
danseoplevelse vi fik. Den spændte fra moderne dans til ballet; hold da op, hvor var de dygtige. 
Glædeligt at se, hvor mange der den aften havde fundet vej til Husumhus. I udvalget har vi 
noteret, at publikum fra Vestkysten er vild med danseteater. 
 
Børneforestillingen fra Folketeatret ”Hodja fra Pjort” blev et sandt tilløbsstykke i Stadttheater i 
Flensborg. En forestilling, hvor alle billetter blev revet væk. 
 
Det Kongelige Teater besøgte Stadttheater i Flensborg med forestillingen ”Moon River”: en noget 
kort udgave af nogle dejlige melodier. 
 
Sæsonafslutningen i Stadttheater var en sand fryd for ørerne. Operette Kompagniet besøgte 
Sydslesvig for første gang, og sikke en succes. Publikum gik glade og fornøjede på 
”sommerferie”. 
 
Sønderjyllands Symfoniorkesters ”Børnejulekoncert” blev afholdt i NCC Messe Husum & 
Congress; en fin koncert, hvor glade skolebørn bidrog til at skabe den rette julestemning. 
 
Samtidig var det vores teaterhjælper Ralfs 30-års jubilæum som hjælper i Sydslesvigsk Forening. 
Dette blev selvfølgelig markeret helt officielt inden selve koncerten. Endnu engang mange, 
mange tak for din altid positive velvilje og stabile indsats, Ralf! 
 
Den Jyske Opera markerede i samarbejde med Sønderjyllands Symfoniorkester deres 70 års 
jubilæum i Idrætshallen i Flensborg. Der blev præsenteret et uddrag af Den jyske Operas mange 
forestillinger gennem årene. En berusende aften med opera – en kunstart, der bød på både 
fordybelse, store følelser og ikke mindst passion. 
 
Vi oplever hele sæsonen igennem, at Sønderjyllands Symfoniorkester leverer den ene højt 
kvalificerede koncert efter den anden, men alligevel kniber det desværre stadig med at 
mobilisere publikum til koncerterne, hvilket er meget utilfredsstillende. Derfor har vi på 
koncertområdet måttet erkende, at vi endnu ikke har fundet en løsning på at optimere 
tilskuertallet, men vi har holdt møder med Sønderjyllands Symfoniorkester, og vi vil i fælleskab 
prøve at nytænke vores koncept. I fremtiden vil vi kigge nøje på markedsføringen, valg af 
spillesteder og emner for også at nå ud til det lidt mere yngre publikum. 
I år har vi tilbudt 3 færre forestillinger end sidste år, dette er, fordi vi har set bort fra at sprede 
vores sæsonafslutning ud til flere steder i Sydslesvig og kun fokuseret på én forestilling. Dette 
har dog ikke haft den store betydning for vores solgte billetter, som stort set er identisk med 
sidste år. 
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SSF, BDN, Kühlhaus, Kulturbüro Flensborg og Teatret Møllen arbejder på at gennemføre 
dansk/tysk børnefestival igen i 2018. 
 
Et andet grænseoverskridende samarbejde, som vi bruger tid på i udvalget, er ”Opera på 
grænsen”. Det er et meget spændende samarbejde, der har til hensigt at kommunikere opera på 
en ny og folkelig måde. Det åbner både mulighed for at invitere helt nye publikummer ind i 
genren, men også at overraske det eksisterende operapublikum. I udvalget håber vi at kunne 
tilbyde en af deres forestillinger inden alt for længe. 
 
I SSF er vi medlem af ”Danmarks Teaterforeninger” (DT), og det er til stor gavn for vores 
teaterarbejde i Sydslesvig. Udvalget deltager i de kurser, der tilbydes, og mange praktiske 
problemer løses med hjælp fra DT. 
 
SSF er af Kulturministeriet udpeget til at være medlem af Folketeatret, som er Danmarks førende 
turneteaters bestyrelse. En aftale, der går tilbage til den tid, hvor amterne fandtes, og hver især 
sendte en repræsentant til bestyrelsen. SSF har dog i år efter samråd med Kulturministeriets 
organisering inden for råd, nævn og udvalg besluttet at opgive deres/vores observatørpost. 
 
Teater- og Koncertudvalget deltog i weekenden den 28. – 30. april i Teatercentrums store årlige 
børneteaterfestival, der denne gang fandt sted i Sønderborg. Udvalgets medlemmer var alle af 
sted for at se børneteater og vælge de bedste forestillinger til skoler, børnehaver og vuggestuer i 
Sydslesvig. En opgave vi i udvalget tager meget alvorligt i bevidstheden om, at disse 
forestillinger er særdeles vigtige for vore børn. 
 
66 forestillinger, der blev set af 3.514 børn var, hvad det blev til i sæsonen 16/17. To 
børneteaterforestillinger, som virkelig fik sat sit præg på mig i år, var ”Chappers rumrejse”: 
forestillingen foregik i en teaterbus eller nærmere sagt en rumraket, som begav sig op mellem 
stjernerne og planeterne. Chapper, som er kendt fra børne-tv i Danmark, leverede en fantastisk 
og fantasifuld forestilling samtidig med, at han formåede at få alle børnene med på rejsen. 
 
Og så sandelig også forestillingen ”Den sandfærdige beretning om de tre små grise” fra De Røde 
Heste. En virkelig gennemført forestilling, hvor alle aldre blev underholdt på et meget højt plan. 
Claus Mandø fik os alle til at juble over den avancerede gendigtning af ’De tre små grise’ med 
rock og rap og ulvetænder. 
 
I efteråret lancerede Teater- og Koncertudvalget i samarbejde med Jyske Teaterforening en 
annoncekampagne over TV SYD - en landsdækkende reklameindsats, som vi alle havde stor 
gavn af, og som vi inden længe vil gentage igen. 
 
Teater-og Koncertbrochuren for 2017/2018 har I alle allerede modtaget, og vi håber, I har 
bemærket, at specielt Abo-afsnittet er meget mere overskueligt. Samtidig har vi valgt at tilbyde to 
nye abonnementer, specielt for at få fat i de unge og de kulturinteresserede, der ønsker at være 
mere fleksible. Udvalget har allerede modtaget de første positive tilbagemeldinger. 
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En stor tak skal i dag lyde til Hauke Paulsen for sit engagerede arbejde som forhenværende 
formand for Teater- og koncertudvalget. Tak for mange konstruktive diskussioner og hyggelige 
timer i dit samvær. 
 
Tak til udvalget og ikke mindst en kæmpe tak til Kulturafdelingen specielt til Nina, Katrin og 
Natalie. Natalie som jo også er vores nye og yngste medlem i udvalget, og ikke mindst en tak til 
alle jer, der intensivt arbejder på at få kulturen ud i hver en krog af Sydslesvig - både som 
arrangører og som praktiske medarbejdere. 
 
Den største tak skal dog gå til vores trofaste publikum, der altid støtter flittigt op om vore 
forestillinger og koncerter. 
 
Preben K. Mogensen takker for beretningen og roser de nye abo-ordninger. Henviser til, at 
mange distrikter og amter bruger teater- og koncertbilletter som gaver i forskellige 
sammenhænge. I Flensborg by er distrikt Nords initiativ med 2 årlige teateraftener blevet til et 
byarrangement.  
 
Jens A. Christiansen præciserer, at der har været nogen usikkerhed omkring SSF’s plads i 
Folketeatrets bestyrelse. Den tidligere kulturminister rationaliserede i forhold til råd og udvalg, og 
da vi har en plads i Danmarks Teaterforeninger indvilgede vi efter aftale med formanden for 
Teater- og koncertudvalget i at afstå fra denne plads. Nu er der kommet andre signaler, og hvis 
både Folketeateret og vi mener, der er behov for at bibeholde denne bestyrelsesplads, må vi 
arbejde på at få den genoprettet. Er på torsdag til møde i Kulturministeriet og vil ved den lejlighed 
kontakte den ansvarlige medarbejder samt direktøren for Folketeatret.  
 
Jon Hardon Hansen understreger, at når vi bliver opfordret til at være med i en bestyrelse, skal vi 
ikke give afkald på posten. Men så må vi også deltage i møderne, selv om de ligge på for os 
ugunstige tidspunkter. 
 
Tine Bruun Jørgensen understreger, at formanden ikke skal varetage alle poster alene men de 
fordeles blandt udvalgets medlemmer, så det bliver ikke et problem at deltage i møderne. 
 
Anne-Mette Jensen påtaler, at de medlemmer, der kun abonnerer Flensborg Avis digitalt, ikke 
har modtaget teaterbrochuren. 
 
Georg Buhl understreger, at det er vigtigt, at mindretallet deltager og er synlige i så mange råd, 
nævn og bestyrelser som muligt. Og vi skal være opmærksomme på, at posterne ikke kun 
varetages af embedsmænd men også af folkevalgte.   
 
Nina Lemcke oplyser, at teaterbrochuren sendes ud til alle SSF’s medlemmer med Flensborg 
Avis en torsdag.  
 
Beretningen godkendes enstemmigt 
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9. Det humanitære Udvalgs beretning v/Leif Volck Madsen 
 
Efter sommerferien er det første initiativ, der udgår fra det humanitære udvalg, altid invitationen til 
alle ledere af vore ældreklubber og deres medhjælpere til at deltage i en udflugt, hvor alt for en 
gangs skyld er betalt for dem.  
 
Det skal forstås som en tak for det store arbejde, de uden vederlag yder i deres klubber rundt om 
i landsdelen, og ældreklubberne udgør stadig en meget vigtig del af det danske arbejde i 
Sydslesvig. Her bliver man lokalt enige om, hvor tit man vil mødes, og hvad man vil mødes om. 
Har man behov for bare at komme sammen og klönschnacke, så gør man det. Men afhængig af 
antallet af klubmedlemmer, kan man også blive enige om at ville lave noget sammen, fx. arbejde 
frem mod en basar, eller organisere en lille udflugt. Der er frit valg på alle hylder, men tog vore 
ledere ikke ansvaret for at få indbudt til møder og sammenkomster, ja, så var der ikke noget 
fællesskab. Derfor prøver vi på at starte sæsonen med en rigtig god tur, og det er da også en 
stor glæde for os at se, at rigtig mange fra hele landsdelen tager imod indbydelsen. 
 
Den 31. august var der tilmeldt 64 deltagere. Vi kørte til julemærkehjemmet i Kollund, hvor vi blev 
vist rundt og fik fortalt om institutionen af de unge mennesker selv, der tydeligvis var glade at vise 
hjemmet frem. Efter en times rundvisning serverede de derefter en økologisk korrekt frokost, der 
heldigvis ikke kun var økologisk, men også lækker! Fra Kollund gik turen til Dybbøl og ad 
bagvejen fra skanserne ned til Sønderborg by, - en meget flot tur, der meget kan anbefales, og 
som mange ikke kendte og derfor nød. Ved Sandbjerg Slot blev der tid til en spadseretur i 
parken, før vi nød et dejligt kaffebord i Ballebro Færgekro, og derfra gik turen tilbage til 
Flensborg. 
 
Der var i år ikke behov for en gentagelse af forårets tur til Moesgaard i Aarhus, da den tur ikke 
havde været helt udsolgt. 
 
Men amterne på Vestkysten havde igen fundet anledning til at markere årets Spil-dansk-dag ved 
at invitere amternes seniorer til Frederiksstad, hvor børnene fra 4 danske skoler gav stor offentlig 
koncert på torvet. 
 
Amtsfesterne for seniorer i Gottorp/Rendsborg-Egernførde samt Flensborg by og amt blev også 
afviklet i oktober i Flensborg og Slesvig. Det er utroligt populære sammenkomster med dejlige 
kaffeborde, god underholdning og en hyggelig stemning. Der skal lyde en stor tak til 
sekretariaterne for det store arbejde, de investerer i disse sammenkomster. 
 
Så lidt om de mange foredrag, der har været indbudt til i årets løb. 
Den 21. september fortalte skovrider Inge Gillesberg fra Gråsten skovdistrikt om Naturstyrelsens 
arbejde i og omkring de danske skove, hvor man altid forsøger at varetage både naturens og 
offentlighedens interesser. 
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Den 12. oktober berettede museumsinspektør Per Ethelberg fra Haderslev Museum om 
"Anglerne, deres storhed, fald og udvandring." Det blev en spændende beretning om alt det, de 
rette fagfolk kan få ud af at kigge ned i stolpehuller. Det var utroligt! 
 
Den 16. november tog en historiker Ole Nielsen fra Vemmelev os med på en rundtur til 
Herregårde i både Nord- og Sydslesvig, og vi blev oplyst om, at Herregårde ikke nødvendigvis er 
slotslignende anlæg, men det kan også være ret så beskedne gårde, der dog alle har haft 
kongelige privilegier før 1660. 
 
Og årets sidste arrangement, der skulle have budt på julehygge med folkemusikgruppen 
SVØBSK, var nær ved at blive alt andet end hyggelig, idet det ved middagstid samme dag gik op 
for os, at Svøbsk havde helt andre planer end at synge for os. Vi troede... og de mente... og så 
havde vi hver især ikke været opmærksomme på at få de sidste formaliteter i orden. Men Viggo 
Petersen på bysekretariatet handlede hurtigt; før noget som helst andet kontaktede han Moin-
Mojn'erne fra Flensborg, og de havde heldigvis tid og lyst til at springe ind, og det gjorde de 
aldeles strålende,  så vore mange gæster kunne sidst på eftermiddagen gå hjem med den gode 
julestemning, vi havde lovet dem. 
 
Med årsskiftet 2016/17 gik vi ind i jubilæumsåret for reformationen 1517, hvorfor vi da også 
straks den 11. januar gik til bords med Luther og Jacob Ørsted. Sidstnævnte havde for nylig taget 
sig for at oversætte Luthers berømte bordtaler til moderne dansk, og dermed præsenterede han 
sider af den gamle reformator, som nok var ukendte for de fleste, og bestemt heller ikke alle var 
for sarte, fromme øren. Det var middelaldermennesket Luther for fuld udblæsning - og det var 
ikke kedeligt! 
 
I februar fik vi derefter en fantastisk rejse gennem århundrederne på den sønderjydske del af 
Hærvejen sammen med vor generalkonsul Henrik Becker-Christensen, og det var en tur, som de 
særdeles mange tilhørere ganske øjensynligt var meget begejstrede for. 
 
I marts kastede professor Ove Korsgaard fra Danmarks Institut for pædagogik og uddannelse lys 
over afviklingen af det landbrugssamfund, der havde været mere eller mindre intakt i Danmark 
indtil 2. verdenskrig. Han gjorde det ved at berette om sin egen og sin slægts historie på 
Limfjordsøen Mors. Også det var en strålende og tankevækkende eftermiddag på Flensborghus. 
 
I det hele taget bød dette forår på en perlerække af spændende foredrag. For det næste i 
rækken i april var en fascinerende beretning om Martin Spangsberg, denne esbjergenser, der i 
begyndelse af 1700-tallet hjalp Vitus Bering fra Horsens og Tsar Peter den Store med at finde ud 
af, hvor langt der var fra den ene ende af Sibirien til den anden. Det var en fantastisk historie, 
som Birger Kledal fra Esbjerg fortalte, og i forlængelse af foredraget viste han den TV-
dokumentarfilm, som han havde været med til at producere til dansk TV om denne i øvrigt ret 
ukendte opdagelsesrejsende. 
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Og så rundede vi forårets foredragsrække af med nok en dokumentarfilm, nemlig Martin 
Tiefensees meget smukke og stemningsfulde film om Rudbøl Sø og de mennesker, der gennem 
generationer har levet i dette amfibiske landskab, der er næsten lige så meget vand som land. 
Fantastisk fotograferet på højt professionelt niveau og medrivende fortalt og dertil - i lige grad -  
tilgængelig for dansk- og tysksprogede tilskuere. 
 
Der har også været en hel del, der er blevet glade for muligheden for at se nogle af "Biffen"s 
gode film om formiddagen. Derfor viste vi i efteråret den danske film 'Guldkysten', og her i foråret 
stod 'Nøgle Hus Spejl ' på programmet. Den blev vi nu desværre nødt til at aflyse, men den 
bringer vi så i stedet for her til efteråret. 
 
Nogle virkelig populære tilbud til vore seniorer er Vandringer i grænselandet. De startede for 
mere end 20 år siden på Torben Kvists initiativ; han havde mange års aktivt spejderliv og lige så 
mange år med fodsport bag sig, og han ledede i mange år turene både nord og syd for grænsen. 
Men heller ikke han har jo kunnet undgå at blive ældre, og nu har han opgivet turene. Jeg blev 
troldmandens lærling for 10 år siden, og i Gregor og Angelika fra Hanved har vi fået nye gode 
førerhunde. 8 ture er det blevet til i år - 4 i efteråret og 4 i foråret, og interessen for at deltage er 
heldigvis ikke aftaget. Vi har stadig omkring 25 - 30 med på turene, med mindre da vejret er eller 
tegner til at blive helt elendigt.. 
 
Forårets højdepunkt for det humanitære udvalg vil mange nok mene altid er højskoleopholdet, 
som i år igen var henlagt til Nørre Nissum Seniorhøjskole i uge 10. 45 drog af sted herfra og 
fordelte sig nogenlunde ligeligt på 3 kurser: Et med vægten lagt på kultur og industri langs 
Vesterhavet; et aktiv-kursus med vandringer langs fjord, hav og i skov; og endelig et om 
europæisk politik. Alle vore deltagere var særdeles tilfredse med netop det kursus, de havde 
valgt, og Nørre Nissum er i det hele taget et sted, hvor det er meget svært at finde noget at være 
utilfreds med. Limfjordsegnen er jo fantastisk flot, skolen særdeles velindrettet, værelserne er 
gode, maden i top - og undervisningen er på et højt niveau. Der var i år plads til alle, der havde 
lyst til at være med, og takket være velvilje fra mange fonde, som vi henvender os til for at få 
støtte til netop dette formål, kunne udvalget igen i år give betragtelige tilskud, så prisen blev 
endog særdeles rimelig.  
 
Der var kun ét minus ved dette arrangement, og det var, at deltagerne ikke kunne være med til 
teaterforestillingen Showtime med Finn Nielsen på Flensborghus om eftermiddagen den 9. 
marts. Disse eftermiddagsforestillinger er jo i høj grad et tilbud til pensionistgruppen i Sydslesvig 
- der er jo ikke så mange andre, der har tid til at gå i teatret på det tidspunkt -, og nu var vi draget 
nordpå med 45 af slagsen! Det var uheldigt, men det er ikke altid, at vi kan vælge datoer selv, og 
det kunne vi altså ikke her! Desuden blev forestillingen slet ikke så dårligt besøgt. 
 
Om Værestedet, dette uformelle mødested hver tirsdag på Flensborghus, er der ikke så meget at 
sige. De ca. 20-25 personer, der jævnligt besøger stedet for at hygge sig, spille kort eller billard, 
klarer sig selv, køber det ind, der skal købes, og aftaler hvad der skal aftales. Udvalget nøjes 
med hver anden uge at kigge forbi for at høre, om der er noget, vi kan hjælpe med. Det går, så 
vidt vi kan se det, rigtig fint! 
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Seniordans er også noget, der har været tilbudt i rigtig mange år, og det har i alle årene været 
Signe og Anders Schaltz Andersen, der har ledet dansen. Nu må vi desværre se i øjnene, at vi 
ikke længere vil kunne tilbyde denne aktivitet. Allerede sidste år opstod der usikkerhed, om vi 
ville kunne fortsætte. Så lod Signe og Anders sig overtale til endnu et efterår, men efterhånden 
blev det tydeligt, at helbredet endegyldigt satte stoppe for løjerne. Signe havde simpelthen for 
ondt i bentøjet, til at kunne fortsætte med at stå og danse så længe. Så nu har de endegyldigt 
sagt stop. Danserne var ”zu Tode betrübt”, men så kom Inger Marie Christensen og Elke 
Christesen og tilbød, at de gerne ville instruere lette folkedanse. Det har vi så gjort i foråret 2017, 
og det fortsætter vi også med til efteråret. Med de gode instruktører får vi nok med tiden lært de 
undertiden ganske komplicerede trin og danse, - og det er faktisk også en ganske fornøjelig 
måde at få motion på! 
 
Apropos motion: Edel Linke har udvidet sit tilbud om gymnastiske udfoldelser med en gang 
'stolegymnastik'; det foregår i pensionistboligerne i Nerongsallé. 
 
Kirsten Jensens russiskundervisning fortsætter også, men nu som en studiekredsvirksomhed og 
ikke længere i voksenundervisningens regi. 
 
Støttekredsen ved Ældrecentret fortsætter ufortrødent med at assistere centrets personale 
overalt, hvor der er brug for det. Det betyder, at der faktisk tilbydes centerets mange beboere 
underholdning og aktiviteter hver eneste dag, og det er de glade for. 
 
Til slut kan jeg oplyse, at det humanitære udvalg har fået et nyt medlem, idet Lis Hansen, der var 
repræsentant for Aktive Kvinder i Sydslesvig ønskede at udtræde af udvalget. I stedet for Lis 
Hansen har de aktive kvinder udpeget Bente Petersen, Flensborg, som ny repræsentant. 
 
Endelig skal der lyde en stor tak til Susanne Schießl på bysekretariatet, som for et års tid siden 
overtog arbejdet som udvalgets sekretær. Tak for dygtigt, godt og fornøjeligt samarbejde. 
 
Jon Hardon Hansen takker for en god beretning og det store arbejde, udvalget udfører. 
 
 
10. Foreningsudvikling - opsamling og det videre forløb v/ tænketanken 
 
Tine Andresen: SSFs foreningsudvikling er i løbet af foråret blevet grundigt diskuteret både på 
amtsplan og ude i distrikterne. Amtskonsulenterne har samlet resultaterne fra deres amter og 
givet tænketanken et vidtfavnende og solidt diskussionsgrundlag.  
 
Hvad er der kommet ud af diskussionerne? 
Tænketanken har samlet de forskellige udmærkede ideer og ønsker fra rundt omkring i 
Sydslesvig under tre fokusområder, der nu skal omsættes til handling. Fokusområderne er: 
 
 
 



 
 18/20 

1. Landsmødet & bestyrelsesarbejdet 
Der er blevet ytret et ønske om en fornyelse af landsmødet. Ideerne hertil er bl.a. at lave 
diskussionsrunder og at sidde blandet og ikke amtsvis for nemmere at kunne komme i 
kontakt med folk fra andre amter. Desuden er der et ønske om, at få ’den gode historie’ på 
banen. Hvad er der sket af gode tiltag i det forløbne år? Er det noget, der kunne afprøves 
andre steder? Landsmødet ville være et oplagt forum for at udveksle erfaringer.  
 
Desuden ønskes der mere fleksibilitet i bestyrelsesarbejdet. Bestyrelserne skal f.eks. lære at 
give plads til nye bestyrelsesmedlemmer. De nye skal føle sig velkomne og have lov til at 
prøve forskellige ting af – selvom det måske ikke lykkes 100% første gang. Desuden er der et 
ønske om at bestyrelserne inddrager medlemmerne i deres opgaver. Man kan godt være 
med (aktivt) til et arrangement uden at have en bestyrelsespost. Sådan er det muligt for 
medlemmerne at snuse til arbejdet og blive en del af bestyrelsen. 
 

2. Intern kommunikation & samarbejde 
Der er et ønske om en fornyelse af SSFs informationsmateriale. Man kunne f.eks. forestille 
sig at få lavet noget infomateriale til forældremøder i form af en film, en PowerPoint eller bare 
billeder med tekst, der kort men præcist forklarer hvad mindretallet er og hvordan det hele 
hænger sammen. Desuden er der et ønske om én fælles optagelsesblanket. I dag cirkulerer 
der flere forskellige rundt ude i amterne. Vi skal kommunikere ud, at vi er én forening.  
 
Samarbejde er et helt centralt punkt. Både på tværs af amts- og distriktsgrænser, men også 
mellem børnehaver, skoler og foreningen. 
 

3. ’De unge’ og ’de nye’ i mindretallet 
Der er et ønske om at komme i kontakt med de efterskoleelever, der lige er kommet hjem fra 
et ophold i Danmark, da de muligvis bliver den næste generation af frivillige. Ideen er at 
komme i kontakt med dem gennem et kulturarrangement møntet på deres aldersgruppe. Det 
bør drøftes nærmere, om SSF – ligesom Grænseforeningen – skal prøve sig frem med en 
selvstændig ungdomsafdeling.  
 
Familiesprogkurserne, som Flensborg amt har stået for sammen med Skoleforeningen, ses 
som vejen frem, når det gælder om at inddrage de medlemmer af mindretallet, der kommer 
ind udefra uden en sydslesvigsk baggrund. Her skal det gode samarbejde med 
Skoleforeningen fortsættes og udbygges. 

 
Indstilling 
 
Tænketanken indstiller: 
 

• At foreningskonsulenten og amtskonsulenterne i fællesskab ser nærmere på de tre 
fokusområder og udarbejder et handlingsorienteret udspil til Landsmødet 2017. 
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• At der i foråret 2018 gennemføres et statusmøde med alle amtsstyrelser. Dette kunne 
finde sted på Christianslyst en fredag aften og lørdag formiddag. 

 
Der er allerede udarbejdet et udkast til en ny optagelsesformular (uddeles). Det er stadig kun et 
udkast og skal ikke fordeles i amterne. 
 
Jon Hardon Hansen: Tænketanken drøftede i sidste uge fornyelse af landsmødet og ønsket om 
diskussioner i grupper. Jeg mener, at vores Højlunds Forsamlingshus-model fungerer udmærket 
i forhold til debat og diskussion, så derfor foreslog jeg i stedet for at invitere alle 
amtsstyrelsesmedlemmer til et fællesmøde for at drøfte bl.a. foreningsudvikling og andre emner, 
man gerne vil drøfte med naboamterne. Her kan man gå lidt mere i dybden.   
 
Gitte Hougaard-Werner takker for udkastet og understreger vigtigheden i, at der kun er én 
optagelsesblanket og at medlemmerne bliver opmærksomme på, at man også gerne må deltage 
i arrangementer i de øvrige amter. 
 
Jens A. Christiansen præciserer, at vi med statusmødet vil slå foreningsseminaret sammen med 
et større møde med foreningsudvikling i centrum. Vi ville gerne afholde mødet på Christianslyst, 
men da de ikke har enkeltværelser nok til de ca. 45 deltagere, vil vi undersøge, om vi i stedet kan 
være på Jaruplund Højskole. Vi tilstræber at holde mødet i marts. 
 
Georg Buhl gør opmærksom på, at SOF på tværs af alle organisationer vil starte kurser om 
bestyrelsesarbejdet, bl.a. med fokus på kasserer-jobbet, årets gang, selve bestyrelsesarbejdet, 
vedtægter, bestyrelsesmøder etc. Det første kursus bliver ét, hvor Hans Harald Sørensen på 
Aktivitetshuset vil fortælle om arbejdet som kasserer-posten. Kurset kommer med i 
Aktivitetshusets kursusplan. Der bliver om en hel stribe kurser med relevante emner for bl.a. 
bestyrelsesmedlemmer. 
 
Konklusion: 

• Hovedstyrelsen bakker op om indstillingerne fra Tænketanken: at 
foreningskonsulenten og amtskonsulenterne i fællesskab ser nærmere på de tre 
fokusområder og udarbejder et handlingsorienteret udspil til Landsmødet 2017, 
samt at der i foråret 2018 gennemføres et statusmøde med alle amtsstyrelser 

 
 
11. Eventuelt 
 
Annette Neumann: Jeg vil benytte lejligheden til at fortælle, at vi sidste tirsdag ved en stiftende 
generalforsamling på Slesvighus dannede en forening ved navn ”Danmarks-Samfundet 
Sydslesvig e.V.” Efter 35 lokalforeninger i Danmark – den første blev dannet i 1908 – er det nu 
den første forening i Sydslesvig. Jeg går ud fra, at alle ved, hvem Danmarks-Samfundet er, og 
hvad det står for. Danmarks-Samfundet har med baggrund i den danske kulturtradition til formål 
at udbrede kendskabet til og anvendelsen af Dannebrog som et nationalt symbol for dansk kultur, 
fællesskab og identitet. Jeg tror, at alle her kender en idrætsforening, et forsamlingshus eller et 
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SSF-distrikt, der har modtaget et Dannebrogsflag eller -fane fra Danmarkssamfundet. Disse 
finansierers via medlemskontingenter, salg af Valdemarsflag – i Danmark den 15. juni, hos os i 
Sydslesvig ved årsmøderne – og gennem bidrag, tilskud og donationer. Vi har 87 medlemmer i 
Sydslesvig, og for øjeblikket ligger vores nye vedtægter til godkendelse ved de tyske 
myndigheder. Den nye bestyrelse består af mig som formand, Kay von Eitzen som næstformand, 
Helge Hedfeld, Lars Nielsen og Gaby Böttinger. Lars Thomsen og Sven Nielsen er suppleanter, 
Erik Leth og Eske B. Kjems er revisorer. 
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