
 
 1/18 

PROTOKOL over (3/2015) 
 
 SSF’s hovedstyrelsesmøde 
 
 tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00, 
   på Hans Helgesen-Skolen, Schleswiger Straße 23, Frederiksstad 
 
 
Delegerede: Nadine Baumann-Petersen, Georg Buhl, Susanne Crusius, Franz Dittrich, 

Bjørn Egeskjold, Annemarie Erichsen, Conny Freudenreich, Kirsten Futtrup, 
Jon Hardon Hansen, Ralf Hansen, Gitte Hougaard-Werner, Anne Mette 
Jensen, Margrid Jensen, Hans Heinrich Johannsen, Preben K. Mogensen, 
Petra Mohr, Annette Neumann, Lars Nielsen, Hauke Paulsen, Steen 
Schröder, Karsten Weber, Fred Witt 

 
Andre: Jens A. Christiansen, Sina Clorius, Boris Erben, Jette Hanisch, Henrik 

Hansen, Peter Hansen, Marike Hoop, Michael Oetzmann, Kerstin Pauls, 
Frederik Pers, Lars Petersen, Dorthe Weis Salchow, Anker Simonsen 
(Flensborg Avis), Torben Skytte, Lars Thomsen,  Viggo M. Petersen, Leif 
Volck-Madsen, 

 
Afbud: Tine Andresen, Bahne Bahnsen, Andreas Berg, Bernd Engelbrecht, Jörn 

Fischer, Niels-Jørgen Hansen, Jens-Søren Jess, Povl Leckband, Manfred 
Nissen, Gerd Pickardt, Karen Scheew, Preben Vognsen, Silke Weinzierl-
Hancke 

 
Protokolfører: 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.  Protokollen fra den 17. marts 2015 
  5.  Fastlæggelse af den endelige dagsorden 
  6.  Formandens beretning 
 7.  Nyt fra SSF’s udvalg 
  8.  Kulturudvalgets beretning v/Bjørn Egeskjold 
   - drøftelse og godkendelse af beretningen 
 9.  Det humanitære Udvalgs beretning v/Leif Volck Madsen  
  10. Eventuelt 
  11.Lukket møde 
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Jon Hardon Hansen byder velkommen. En særlig velkomst til de nyvalgte og genvalgte 
delegerede i hovedstyrelsen: Karsten Weber fra Flensborg amt, Jörn Fischer fra Husum amt og 
Niels-Jørgen Hansen fra Rendsborg-Egernførde amt. 
 
Man synger ”Åbent landskab”. 
 
Overlærer Frederik Pers fortæller om skolen, der startede i 1946: På skolen er man glad for at bo 
så langt ude på landet, idet man her har nemmere ved at mobilisere forældre og medlemmer, 
end man har i de større byer. Det liv, der er omkring skolen og børnehaven er også det liv, 
børnene tager med sig ind i deres voksentilværelse. Der er et velfungerende foreningsliv, og der 
er lige kommet en ny præst. I forbindelse med at en storm for et par år siden væltede nogle træer 
og børnehaven måtte lukke for en tid, var der en svag nedgang i børnetallet. Efter genåbningen 
er der nu 44 børn i børnehaven og 10 i vuggestuen samt en venteliste. Forældrene bakker 
enormt godt op om arbejdet. Skolen har stadigvæk en meget aktiv musikprofil, og nu er man 
desuden ved at udvikle en grøn profil, bl.a. ved at anlægge en skov, en planteskole og bistader, 
og man anlægger små haver. Skolen deltog også i den grønne festival på A.P. Møller Skolen. I 
løbet af de sidste år er elevtallet steget fra 70 til 100. Dette tal falder i år, men stiger igen til 
næste år.  
 
Distriktsformand Sina Clorius fortæller om distriktet, der har 158 medlemmer, hvortil kommer ca. 
30 børn hhv. aktive partnere. SSF-distrikt Frederiksstad er et meget aktivt distrikt, der arbejder 
godt sammen med distrikt Svavsted, og der er et godt samarbejde med både SSW, kirken, 
skolen, børnehaven og vuggestuen. Paludanushuset er forsamlingshus for alle danske 
foreninger. Distriktet afholder 14 arrangementer på årsbasis, heraf mange fælles med SSW og 
kirken: nytårsbrunch, fællesspisning, lotto, Vestkystkultur-koncert, årsmøde, Skt. Hans-fest, 
familieudflugt, høstfest, julebasar etc. Derudover er der Ejdercafé på skolen, når bogbussen 
kommer. Man deltager også i byens arrangementer som f.eks. regatta og kulturnat. Desuden er 
der et aktivt ældrearbejde. 
 
 
1. Spørgetid for medlemmer af foreningen, jvf. vedtægternes § 12, stk. 7 
 
Petra Mohr takker på amtsstyrelsens vegne for at protokollerne fra Hovedstyrelsesmøderne så 
hurtigt blev lagt på hjemmesiden.  
 
 
2. Mødet åbnes – beslutningsdygtighed jvf. § 6 
 
Mødet åbnes. Der er 21 stemmeberettigede hovedstyrelsesmedlemmer til stede, og 
hovedstyrelsen er dermed beslutningsdygtig.  
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3. Valg af dirigent 
 
Jon Hardon Hansen foreslår på FU’s vegne Kirsten Futtrup som mødeleder og spørger, om der 
er andre forslag. Det er der ikke. Dermed er Kirsten Futtrup valgt. 
 
Mødelederen takker for valget og konstaterer, at mødet er rettidigt indvarslet og lovligt. 
 
 
4. Protokol fra den 17. marts 2015 
 
Der er ingen bemærkninger til protokollen. Dermed er den godkendt. 
 
 
5. Fastlæggelse af den endelige dagsorden 
 
Der er ingen forslag om ændringer af eller tilføjelser til dagsordenen, så mødet fortsættes i 
henhold til den udsendte dagsorden. Der er nogle punkter under ”Lukket møde”. 
 
 
6. Formandens beretning 
 
Fejring af Bonn-København erklæringerne den 26. marts 2015 i Berlin. 
Torsdag den 26. marts havde ministerpræsident Torsten Albig inviteret Danmarks og Tysklands 
udenrigsministre samt det danske og tyske mindretal ind i Slesvig-Holstens repræsentation i 
Berlin, for at fejre Bonn-København erklæringernes succesfulde 60-årige virkningshistorie. Inden 
selve højtideligheden blev skudt i gang ved ministerpræsidentens velkomst, opfordrede han 
forsamlingen at rejse sig for at mindes ofrene for flykatastrofen den 24. marts i Alperne. 
 
I sin velkomsttale for godt 150 gæster fremhævede Torsten Albig blandt andet, at den vellykkede 
omsætning af erklæringerne ikke må gå hen og blive til en sovepude, men at der stadigvæk er 
mulighed for at optimere mindretalspolitikken i vort grænseland. Her pegede han konkret på en 
sprogpolitik, der skal gøre mindretalssprogene mere synlige i det offentlige rum. 
 
I forrige uge har vor delstatsregering i øvrigt indfriet sit løfte om at vedtage en handlingsplan for 
en selvstændig sprogpolitik i Slesvig-Holsten.  
 
Herfra skal der lyde en stor tak til delstatens mindretalskommitterede Renate Schnack og SSV's 
gruppeformand Lars Harms, der løbende har orienteret og medinddraget det Sydslesvigske 
Samråd i processen omkring udarbejdelsen af kabinettets sprogpolitik. Endnu er vi ikke blevet 
præsenteret for en detaljeret udarbejdet handlingsplan. Men der er tre søjler, sprogpolitikken så 
vidt muligt skal omsætte: 
 

• For det første, at mindretalssprogene ønskes status af anerkendte sprog i forvaltningen 
ved siden af tysk. 
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• For det andet en sprogpolitik, der skal styrke undervisningstilbuddet af chartersprogene i 

undervisningssektoren. 
 

• Og endelig for det tredje synliggørelsen af de mindre talte sprog i det offentlige rum ved 
hjælp af tosproget skiltning og en mere uhindret adgang til radio og TV. 
 
Tysklands udenrigsminister Frank-Walter Steinmeier pointerede i sin tale, at Flensborg har 
udviklet sig til et internationalt centrum for mindretalspolitik. Her ligger ECMI, der som 
forskningscenter har bidraget med modeller på konfliktløsning i Georgien og Kosovo. Og 
endvidere huser Flensborg by FUEV, der tager sig af 300 europæiske nationale mindretals 
rettigheder. Begge organisationer er placeret et ganske naturligt sted. I et grænseland, hvor man 
har implementeret en mindretalspolitik, der har skabt fredelige livsvilkår flertallene og 
mindretallene imellem. 
 
Danmarks udenrigsminister Martin Lidegaard sagde følgende i Berlin: ”Tænk engang – fra 
fjendskab og mistro efter flere krige med savn, tab, splittede familier, massedød og ødelæggelse 
til tæt og tillidsfuldt samarbejde på bare 60 år! Det er vel de færreste, der ville have troet det, hvis 
de havde set, hvor langt vi i dag er nået, når det for eksempel gælder mellemfolkelig tillid, 
politiske rettigheder og uddannelse. På den måde er mindretallenes og vores historie også EU's 
historie i koncentreret form.” 
 
Her er det, udenrigsministeren kommer ind på det, FUEV sammen med SSF og BDN kæmper 
for, nemlig at vinde gehør i Bruxelles, at EU og jeg citerer Martin Lidegaard igen: ”..., at vi har en 
historisk og aktuel forpligtelse (Ukraine) til at bruge vores ”lessons learned” i Europa og Europas 
nærområde.” 
 
Denne udtalelse fører mig så frem til udenrigsministerens konklusion, der synes, og jeg citerer 
ham igen: ”... at det er en god idé at styrke FUEN's arbejde med hensyn til konfliktløsning ved for 
eksempel at oprette et ”Mindretallenes Hus” i Flensborg, der bl.a. skal fungere som et 
kontaktsted for spørgsmål, der vedrører de nationale mindretal i Europa.” 
 
Det ville være en stor succes og et fantastisk signal i retning Bruxelles, hvis Tyskland og 
Danmark i 60-året for Bonn-København erklæringerne sammen kunne finde midler til et 
Mindretallenes Hus. Et hus, der ville være med til at understrege, at nationale mindretal og 
europæisk mindretalspolitik ikke blot er et national statsligt anliggende, men også et 
ansvarsområde, EU ikke kan unddrage sig, vil man sikre freden i Europa. 
 
Efter udenrigsministrenes taler fulgte et interview ved journalist Ernst Christ fra NDR med BDN's 
formand Hinrich Jürgensen, Tysklands mindretalskommitterede Hartmut Koschyk og 
undertegnede. 
 
Dagen sluttede med en middag i den danske ambassadørbolig, hvor Danmarks ambassadør Per 
Poulsen-Hansen og frue bød på en tre-retters menu, som repræsentanter for mindretallene 



 
 5/18 

sammen med Torsten Albig, Tysklands nye ambassadør i Danmark Claus Robert Krumrei, 
generalkonsul Henrik Becker-Christensen og kulturminister Anke Spoorendonk deltog i. 
 
Færø-udstillingen på Mikkelberg. 
Skærtorsdag den 2. april var der fernisering på Færø-udstillingen på Mikkelberg, for første gang i 
regi af den ny bestyrelse for Mikkelberg-Fonden. 
 
Der var fuldt hus. Godt 120 mennesker var dukket op denne eftermiddag for at se to generationer 
af færøske malere og kunsthåndværkere udstille deres værker i den gamle mølles 
udstillingslokaler.  
 
Med denne fernisering er bestyrelsens vision skudt i gang, der i alt væsentligt handler om at 
fremtidssikre stedet som et kulturelt fyrtårn, der lægger rum til det finkulturelle og folkekunsten. 
Mikkelberg - et sted, hvor man fortsat mødes om nordisk kunst og kultur i videste forstand. Et 
sted, hvor Husum Cricket Club også fremover vil have sin hjemmebane. Og et sted, hvor den 
smukke naturgrund og bygningerne er åben for at lægge hus til det folkelige virke på egnen. Et 
sted, der er åbent for alle grænselandets nationale sindelag og naturligvis for vore nordiske 
broderfolk. 
 
Tiden må vise, om Mikkelberg har en realistisk fremtid som et kulturelt og sportsligt fyrtårn, hvis 
nordiske og lokale tilbud kan trække mennesker til Hatsted og således sikre dets eksistens. En 
associeringsaftale mellem Mikkelberg-Fonden og SSF skal i øvrigt sikre stedets drift. 
 
Dronningens 75-års fødselsdag. 
Tirsdag den 7. april var Samrådets formand Kirstin Asmussen og jeg i audiens hos Dronning 
Margrethe II. på Marselisborg Slot i anledning af hendes Majestæts 75-års fødselsdag den 
16. april. 
 
Om det var vagterne foran slottet, Deres kongelige Højheder Kronprins Frederik og 
Kronprinsesse Mary i slottes hall eller Dronningens adjudant, der personligt tog sig af os, så var 
alle hjertelige og velinformerede om den sydslesvigske delegation, der var kommet for at 
overrække fødselaren en salmebog fra 1838 dekoreret med sølvbeslag og 15 glasperler, kaldet 
flusser. Salmebogen blev brugt i de danske menigheder i hertugdømmet Slesvig, dvs. nord for 
den nuværende dansk-tyske grænse, hvor kirkesproget var dansk modsat syd for grænsen, hvor 
kirkesproget var tysk. 
 
Besøget og Majestætens varme modtagelse af mindretallets repræsentanter bekræftede på en 
personlig måde de levende bånd, der er mellem kongehuset og de dansksindede i Sydslesvig, 
sådan som det hvert år i øvrigt kommer til udtryk i Dronningens nytårshilsen. 
 
En kort, men meget bevægende audiens, i hvilken Dronningen højlydt tilkendegav sin glæde 
over vores gave. 
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I den forbindelse lovede jeg, at Majestæten får eftersendt DKS's nye dansk-tyske salmebog, der 
første gang bliver taget i brug ved en festgudstjeneste søndag den 27. september i Mariekirken i 
Flensborg kl. 14. 
 
Mindretallenes Hus. 
På vort sidste hovedstyrelsesmøde på Kobbermølle Skole orienterede jeg om, at SSF med 
Hartmut Koschyk, Tysklands mindretalskommitterede, har aftalt at indkalde til et møde i Berlin, 
der kun har Mindretallenes Hus på dagsordenen. 
 
Torsdag den 21. maj, i forlængelse af et møde i Mindretalsrådet, er de relevante aktører nu 
inviteret til en rundbordssamtale i Berlin, hvor det handler om, hvorvidt der kan findes puljemidler 
i det såkaldte forbundsprogram ”Nationale Projekte des Städtebaus” til renovering af C.C. 
Petersens gamle købmandsgård og pakhus samt Flensborghus´ tag og baggård. 
 
Til dette møde repræsenterer overborgmester Simon Faber og lederen for byplanlægning Eike 
Wenzel Flensborg by. Slesvig-Holstens mindretalskommitterede Renate Schnack er 
repræsenteret ved Linda Pieper, referent fra statskancelliet i Kiel. Ydermere deltager en 
repræsentant for delstatens ”Landesamt für Denkmalpflege“ under kulturministeriet. Endvidere vil 
BKM (Bundesministerium für Kultur und Medien) og indenrigsministeriet BMI være repræsenteret 
og eventuelt medlem af forbundsdagen og finansudvalget Bettina Hagedorn og 
parlamentarikeren Ingbert Liebing, CDU's landsformand i Slesvig-Holsten. Endelig vil FUEN og 
BDN være til stede. 
 
I Flensborg Avis har man for nylig kunnet læse, at renoveringen af Mindretallenes Hus og 
Flensborghus beløber sig til rundt regnet 4,34 millioner euro. Avisen ved at berette, at det omtalte 
fredningsprogram er til sinds at give et tilskud på 2,6 millioner euro, mens det resterende beløb 
på godt og vel 1,7 millioner euro agtes finansieret af danske midler. Det ville være skønt, om det 
forholdt sig således, som journalisten skriver, men så langt er SSF ikke henne i 
ansøgningsproceduren sammen med Flensborg by, at man kan gøre sig et berettiget håb om 
tildeling af midler. Det er først noget, der skal vise sig ved den rundbordssamtale, som SSF nu 
sammen med Hartmut Koschyk har inviteret til lige efter FUEN kongressen i Vest-Trakien. 
 
By- og amtsgeneralforsamlinger. 
SSF's by- og amtsgeneralforsamlinger er alle veloverstået. Ifølge vore vedtægter har bl.a. by- og 
amtsformændene stået til valg. Her har der både været tale om genvalg, nyvalg og kampvalg. 
 
I Flensborg amt er det Karsten Weber fra Kobbermølle, der har taget over efter Peter Kreutzer. 
Stort tillykke herfra med valget. Og så skal der lyde en stor tak til Peter som amtets formand 
gennem 16 år. 
 
Også Husum amt har fået en ny formand, hvor den tidligere næstformand Jörn Fischer valgtes til 
Lars Sørensens afløser. Tillykke med valget Jörn og tak til Lars for hans mangeårige indsats. 
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Ejdersted har valgt Andreas Berg til formand for amtet, efter at posten har været vakant et stykke 
tid. Tillykke med hvervet, Andreas. Og så håber vi ellers, at han får en længere årrække i 
formandsstolen end hans seneste forgængere. 
 
I Rendsborg/Egernførde har amtets delegerede valgt deres tidligere amtsformand Anne Mette 
Jensen som Hauke Paulsens efterfølger. Tillykke og velkommen tilbage på formandsposten. Og 
tak til Hauke for dit engagement de seneste år for amtet. Hauke er nu blevet suppleant i 
amtsstyrelsen. 
 
I Slesvig har der været kampvalg mellem formand Franz Dittrich og næstformand Kaj-Michael 
Nielsen. Et flertal af Gottorp amts delegerede valgte at genvælge Franz som amtsformand. 
Tillykke med genvalget, Franz. 
 
I både Sydtønder amt og Flensborg by var der tale om genvalg. Tillykke med genvalget, Ralf 
Hansen og Preben Kortnum Mogensen. 
 
Men der skal selvfølgelig også lyde et stort tillykke til alle de andre nyvalgte og genvalgte 
medlemmer til vore syv amtsstyrelser. Og samtidig skal der lyde en stor tak til alle, der i år 
stoppede som amtsstyrelsesmedlemmer. 
 
Ifølge Flensborg Avis har man på amtsgeneralforsamlingerne ikke mindst diskuteret 
sammenlægninger af distrikter. Spørgsmålet er, om fusioner har en positiv eller en negativ effekt 
på distriktsarbejdet. Det er der tilsyneladende delte meninger om. Der er dem, der er af den 
opfattelse, ”at afvikling er lig med udvikling”. Andre mener omvendt, ”at afvikling er lig med 
tilbagegang”. Man ser både fordele og ulemper ved bevarelsen af distrikternes nuværende 
størrelse hhv. en sammenlægning af dem til større enheder. 
 
I de små distrikter har det visse steder været et problem at få valgt en fuldtallig bestyrelse. Små 
distrikter har af naturlige grunde heller ikke muligheden for at tilbyde et større fællesskab i 
forbindelse med afholdelse af foreningsaktiviteter. Omvendt kan de små distrikter sikkert på en 
anden måde end de store byde på mere personlige og hyggelige samværsformer inden for nogle 
fortrolige rammer i en mindre kreds af deltagere. Men det kan også blive så småt, at ellers gode 
arrangementer ikke formår at skabe den ønskede fællesskabsfølelse blandt medlemmerne og 
den inspiration, man kunne tænke sig. 
 
I avisen har vi kunnet læse, at Flensborg by over år har reduceret antallet af distrikter fra 22 til 8. 
Og står det til byformanden, må antallet af distrikter godt komme ned på 5. 
 
I Slesvig by, som har bestået af en del distrikter, er der for indeværende 2 distrikter. Også 
Gottorp amts formand kunne forestille sig, at Slibyen en dag kun lægger navn til et enkelt distrikt. 
 
Fordelene ved de store distrikter er, at de ingen problemer har med at kunne vælge en 
bestyrelse. De kan byde på det store fællesskab i foreningen. De har større økonomiske 
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muligheder for at finansiere aktiviteter og dermed tillige større mulighed for at tilbyde et bredere 
og mere varieret kulturtilbud. 
 
Faren ved de meget store distrikter er, at de kan fremme anonymiteten og skabe enklaver, der 
ikke just fremmer muligheden for at opleve det store fællesskab.  
 
Igen ifølge avisen er meningerne i amtsstyrelserne, hvorvidt SSF i fremtiden skal satse endnu 
mere på at sammenlægge distrikter eller, hvorvidt man skal bevare de mange distrikter, delte. Ét 
er dog vist alle enige om, nemlig at det er distriktsbestyrelserne og deres medlemmer, der afgør 
om de ønsker at fusionere med et eller flere nabodistrikter eller ej. 
 
Samrådet. 
Udvalgsarbejdet under Samrådet er godt i gang. Både integrationsudvalget, styregruppen for 
omsætningen af kommunikationsstrategien med det dertil hørende kommunikationsnetværk og 
arbejdsprocessen i formandsgruppen med henblik på ændring af Samrådsaftalen og endelig 
budgetkoordineringen i økonomiudvalget er i fuld gang. 
 
Da vi som sagt er midt i arbejdsprocessen i udvalgene, vil hovedstyrelsen blive orienteret om 
status i de fire arbejdsgrupper på det lukkede møde senere i aften. 
 
Deadline for projektgrupperne er den 6. juli, hvor der skal afrapporteres på det sidste 
Samrådsmøde inden sommerferien. 
 
Det er aftalt, at Samrådet til efteråret så afholder et folkemøde eller tingmøde, på hvilket 
Samrådet vil præsentere og diskutere de opnåede hhv. ikke opnåede resultater med 
mindretallets medlemmer. 
 
Tak. 
 
Mødelederen takker for beretningen og opfordrer til diskussion. 
 
Preben Kortnum Mogensen: Sætningen i Flensborg Avis om, ”at afvikling er lig med udvikling” er 
revet ud af sin sammenhæng. Det stod i beretningen i en kontekst om, at vi i Flensborg er gået 
fra 23 distrikter til nu 8 distrikter, hvilket var en udvikling. Det ville være tragisk og på mange 
måder meningsløst, hvis man nedlagde Drage distrikt. Fordi et distrikt er stort, er det ikke 
nemmere at finde folk til bestyrelsen. Vi driver rovdrift på vores bestyrelser og tillidsfolk ved at 
videreføre et arbejde, der på mange måder er gammeldags, men det sikrer nærheden blandt 
især vore ældre medlemmer. Hvis et arbejde ikke er bæredygtigt, fordi man ikke kan finde det 
nødvendige antal folk til at løfte opgaven, fordi den er for tung og for krævende, skal vi nu, hvor vi 
stadig er stærke med 4.300 medlemmer og en god økonomi tænke på, hvordan vi vil have det i 
fremtiden. Hvis man siger, at et ideelt distrikt i Flensborg har 500 medlemmer og ikke 700 eller 
800 som i distrikt Nord og Sct. Jørgen-Mørvig, må man kæmpe for det ved at arbejde sammen 
med naboerne og især ved at koncentrere kræfterne om samarbejde mellem alle institutioner 
inden for rækkevidde. Drage er på mange måder et forbillede. 
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Jens A. Christiansen slår et slag for ikke at fokusere så skarpt og enøjet på udmeldingen ”hvor er 
de unge” hhv. ”vi er for gamle”. Det er en forkert måde at beskrive vores forening på. Bare her i 
hovedstyrelsen er der en pæn aldersmæssig spredning. Appellerer til ikke at fokusere på, at 
foreningen er for de gamle, men at man anerkender at vi er en voksenforening med en spredning 
op imod de 50-60. Dette er ikke unaturligt, og sådan var det også i 1920rne og 1930rne. Når jeg 
siger, at vi skal få koblet de unge på, tænker jeg ikke mindst på de unge familier i 30rne. Vil 
gerne opfordre til, at hovedstyrelsen går hjem og overvejer, om vi skal tage problematikken om 
fornuftige og perspektivrige sammenlægninger op. For ca. 10 år siden udarbejdede vi på DGS et 
notat om forskellige muligheder, og dengang var meldingen, at det skal gro nedefra. Dette har 
reduceret antallet af distrikter fra ca. 120 til ca. 80. Hvis man vil processen, sætter vi den i gang. 
 
Preben Kortnum Mogensen: Både unge og gamle vil gerne køre videre som hidtil, men vi ved 
også alle sammen, at det kan vi ikke. Bakker varmt op om generalsekretærens opfordring til en 
grundig debat om, hvordan vi sikrer nærheden til medlemmerne, uden at tillidsfolk skal rundt til 
medlemmerne og kassere 2 euro om måneden. Det er en del af vores historie, men vi må finde 
ud af, hvordan vi skal klare det i fremtiden. Og det er et fælles anliggende. 
 
Franz Dittrich: Der er forskel på, om det er Flensborg med de store distrikter eller som os i 
Gottorp amt med de små distrikter. 
 
Kirsten Futtrup: Vi kan konkludere, at det grå er guld, og vi skal glæde os over, at så mange i en 
moden alder vil gøre en indsats. 
 
Jon Hardon Hansen spørger, hvad grunden er til, at man i Flensborg fusionerer så kraftigt, hvis 
man så alligevel ikke kan finde folk i de større distrikter. 
 
Preben Kortnum Mogensen: Det sker ved, at et distrikt konstaterer at man ikke kan samle en 
arbejdsdygtig bestyrelse. Så fusionerer man med nabodistriktet og må så konstatere, at det 
distrikt, der så at sige er gået i opløsning, ikke mere eksisterer. Dem der var aktive, er væk. Hvis 
vi fusionerer, skal det være, fordi vi gerne vil det og ikke af nød. Mit eget distrikt er sammenlagt, 
og vi har nu 3 enheder: to grupper fra de to ”gamle” distrikter og en kreds, der repræsenterer det 
nye. Det er ikke et slaraffenland, bare fordi vi har mange medlemmer. Går ind for yderligere 
fusioner fra 8 til 5 distrikter, da jeg ikke ser andre muligheder for fremtiden. Men det skal vokse 
nedefra – en slags ”fornuftsægteskaber”. Skal man sammensætte en ny bestyrelse i et 
sammenlagt distrikt, skal man sørge for, at den kommer til at bestå af aktive medlemmer fra de to 
gamle bestyrelser. 
 
Jens A. Christiansen: Det drejer sig om, at man har en forkærlighed for mindretallet, ikke om et 
distrikt består eller ej. Spørgsmålet er, hvordan organiserer vi os bedst for at kunne fastholde og 
videreudvikle det danske mindretal i forhold til de ressourcer, vi har. 
 
Kirsten Futtrup fastslår, at vi også må tænke på,  man i en by som Flensborg ikke kender 
hinanden så godt, som man gør i f.eks. Frederiksstad eller Drage. Rundt omkring er det 
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nemmere, for man kender hinanden og møder hinanden mere. I Flensborg er der så mange 
tilbud, og det er vanskeligere at holde kontakten til det enkelte medlem. 
 
Jon Hardon Hansen: Kan vi så konkludere, at vi genopliver og ájourfører det gamle notat fra for 
10 år siden og diskuterer foreningsudvikling og -struktur? Skal DGS sende et diskussionspapir ud 
til amtsstyrelserne og diskutere emnet på landsmødet? Resultatet fra landsmødet kan vi så tage 
med til hovedstyrelsesseminaret. 
 
Gitte Houaard-Werner foretrækker, at emnet tages op på næste hovedstyrelsesseminar i februar, 
hvor vi kan diskutere på kryds og tværs af amter, efter at det er blevet diskuteret lokalt i amterne. 
 
Ralf Hansen: Det er i orden at diskutere det i amterne, men der er stadigvæk distrikterne, der 
skal afgøre, om der skal ske sammenlægninger. 
 
Preben Kortnum Mogensen: Vi skal være meget præcise med, hvad vi sætter os for at gøre. Alle 
skal komme med deres erfaringer omkring helt banale ting, bl.a. hvad man gør med en 80 års 
fødselsdag. Skal formanden eller et bestyrelsesmedlem tage sig af det, eller ringer man til 
Fleurop? Vi må koncentrere os om nogle ganske konkrete punkter på landsmødet for at høre, 
hvilke erfaringer de enkelte distrikter kan give videre til amterne. Vi må huske, at vi som 
hovedstyrelse har den højeste myndighed til at give retningslinjer til vore konsulenter om, 
hvordan vi ønsker de skal arbejde, hvad de skal arbejde hen på, deres tilstedeværelse i 
distrikterne, hvordan de kan hjælpe distrikterne. Dette kan vi kun tage stilling til, hvis vi ved det 
fra vore distrikter. 
 
Georg Buhl: SdU nedlagde på et tidspunkt hovedkredsene og fik konsulenter. Ved SSF er det 
utroligt vigtigt, at hele Sydslesvig er dækket ind af distrikter. Det er nødvendigt for at kunne nå ud 
til alle medlemmer. Ved sammenlægninger opstår nye opgaver. og der er flere, der skal deles om 
opgaverne. De nye store distrikter kan ikke løse de samme opgaver, som de små. Strukturen bør 
bevares. 
 
 
7. Nyt fra SSF´s udvalg 
 
Gitte Hougaard-Werner: Årsmødet nærmer sig hastigt. Vi regner med at lægge det foreløbige 
program på hjemmesiden i starten af næste uge. Det aktualiseres løbende. Rimeligt mange 
ministre og folketingsmedlemmer har tilmeldt sig, så vi må krydse fingre for, at der ikke bliver 
udskrevet valg forinden. Håber at vi igen får gode årsmøder i amter og distrikter. Der kan komme 
sene afbud; i givet fald vil vi prøve på at hjælpe. 
 
Jens A. Christiansen tilføjer, at vi skal være opmærksomme på, at der muligvis udskrives 
folketingsvalg. Så vidt muligt på er der planlagt 2 taler til hvert sted, så hvis der kommer afbud fra 
politisk hold, bliver der mere tid til den anden taler. 
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Hauke Paulsen: Der var to forestillinger umiddelbart efter sidste hovedstyrelsesmøde: en 
fremragende og velbesøgt symfonikoncert med filmmelodier og folketeatrets opførelse ”Festen”, 
en meget emotionel og barsk gengivelse af en familiefest. Svalegangens forestilling ”Inga og 
Lutz” i Slesvig måtte aflyses p.g.a. manglende tilslutning. Vi må se, hvordan vi håndtere sådanne 
ting i fremtiden, det er noget af det værste at måtte aflyse grundet for ringe tilskuertal. 
Programmet for sæsonen 2015-16 er færdigt. Det præsenteres i forbindelse med 
sæsonafslutningen med forestillingen ”En skraldespandskabaret” i Nibøl, Slesvig, Egernførde og 
Flensborg 26.-29. maj. 
 
 
8. Kulturudvalgets beretning v/Bjørn Egeskjold 
 
Kære hovedstyrelse – det er nu næsten et halvt år siden, vi havde landsmøde, og jeg blev 
genvalgt til formand for Kulturudvalget. 
 
Udover, at jeg blev valgt til formand, blev også de andre 4 medlemmer genvalgt i Kulturudvalget - 
Knud Ramm-Mikkelsen, Kirsten Weiss, Eberhard von Oettingen og Begitte Heupel. Begitte har 
så desværre efterfølgende valgt at stoppe i udvalget, idet hun har søgt et nyt job og flytter til 
København. Vi ønsker hende held og lykke med det nye job og takker for hendes store indsats 
for udvalget. 
 
I Kulturudvalget har vi igen i år arbejdet med at fordele midler til kulturelle arrangementer i 
Sydslesvig. Vi får naturligvis et hav af tilbud fra musikere, kunstnere og foredragsholdere, som 
konsulenterne kan trække på. De fleste arrangementer kommer op at stå ved, at amter og 
distrikter søger om støtte, og som altovervejende hovedregel kan jeg med glæde konstatere, at vi 
har kunnet imødekomme alle ønsker. I enkelte distrikter har vi bedt om en medfinansiering via 
den stående tilskudsordning, hvis distrikterne har en kassebeholdning på mere end 10 euro pr. 
medlem. 
 
Udover amter og distrikter arbejder vi sammen med andre organisationer og samarbejdspartnere 
i flere forskellige projekter som f.eks.: 
 
folkBALTICA Festival 
Siden sidste beretning blev der den 13. november på Flensborghus grundlagt den nye forening 
folkBALTICA e.V., og endvidere har foreningen fået et nyt ansigt – Juliana Maria Thun som ny 
administrerende direktør per 1. april. 
 
Den 11. folkBALTICA Festival blev lige afsluttet med afslutningskoncerten i søndags i 
Mariekirken i Flensborg. Selve festivalen har igen kunnet byde på fantastiske musikalske 
oplevelser, både til flertals- men også til mindretalsbefolkningen, som til koncerterne med ULC 
fra Fanø i Medborgerhuset, Johanna Juhola Reaktori på Flensborghus, som kom med deres 
finske tango, og på biblioteket var der en koncert med Nynke fra Nederlandene og Emplemøya 
Songlag fra Norge. Derudover som noget helt nyt blev der på SSFs initiativ afholdt en kæmpestor 
skolekoncert for 0.-4. klasse i Deutsches Haus fredag morgen med over 1.000 elever fra både 
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flertals- og mindretalsskolerne. Koncerten kunne udelukkende realiseres med økonomisk støtte 
fra SdU, Skoleforeningen og ikke mindst SSF. Der var booket 2 bands: Tumult fra Danmark og 
frisiske Kalüün fra Før, samt enkelte udvalgte elever fra festivalens egen ungdoms ensemble. En 
kanon oplevelse for både musikere, unger og lærere. 
 
Efter festivalen er før festivalen, så nu vil planlægningen for næste års festival så småt gå i gang 
igen – med forhåbentligt endnu en skolekoncert á la den i sidste uge! Husk at der altid er 
mulighed for privat at bakke op omkring festivalen ved at blive medlem i festivalens 
støtteforening folkBALTICA e.V. 
 
Jazz på Flensborghus 
Jeg er også nødt til at nævne Jazz på Flensborghus, hvor vi igen i år har kunnet præsentere det 
ypperste inden for dansk jazz, og her vil jeg da gerne fremhæve bigbandet – Blood Sweat Drum 
n’ Bass feat. Palle Mikkelborg & Mike Sheridan, samt koncerten med The KutiMangoes – begge 
koncerter var igen udsolgt. 
 
I den forbindelse vil jeg også rette en tak til Knud Ramm-Mikkelsen for sit store engagement for 
jazzen og medvirken til, at disse arrangementer er så stor en succes. 
 
KulturCrew 
Der er nu etableret KulturCrew på Husum Danske Skole med et hold unge, som bliver uddannet 
til at være mini-arrangører på deres skole. 
 
I samarbejde med Skoleforeningen, SdU og SSF satses der på at få etableret flere KulturCrews i 
Sydslesvig til det nye skoleår. KulturCrew bliver støttet med midler fra Brdr. Brousts Legat, 
Fabrikant Mads Clausens Fond, Sydbank Sønderjyllands Fond, SdU, Skoleforeningen og SSF. 
 
Spil Dansk Dagen 
Sydslesvig er blevet kåret til sidste års SpilDanskKommune ved siden af Kalundborg, og det er jo 
en kæmpestor ære for Sydslesvig at vinde denne pris, som indebærer et honorar til en 
komponist, som gerne skal skrive en ny Sydslesvigmelodi. Styregruppen satser på en 
børnesang, som kan bruges til de store fællesarrangementer rundt omkring i Sydslesvig. 
 
Dette års SpilDanskDag, bliver flyttet frem til uge 41 og 42 pga. de sene efterårsferier, og det er 
stadigvæk muligt at tilmelde arrangementer fra de lokale distrikter og amter, der gerne vil være 
en del at SpilDanskDagen. 
 
SSF præsenterer 
I samarbejde med flere lokale partnere som Volksbad, Kühlhaus og mittendrin kunne SSF igen 
præsentere flere forskellige koncerter og har fået en særpris for vore medlemmer. Men ikke kun 
det - selve afviklingen af koncerterne ligger ikke i kulturafdelingen, men hos de respektive 
arrangører. Her er der tit tale om smalle koncerter, som SSF selv ikke ville stable på benene, 
hhv. større produktioner, som SSF ikke selv ville kunne booke og afvikle som fx Tina Dico m.fl. 
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Fyrtårn ”Stig Rossen” 
Vi har de senere år talt om fyrtårnsprojekter i udvalget og det kan være svært at finde ”fyrtårne”, 
der kan samle bredt. Koncerten den 08.12.2014 blev til en succes. Der kom alt i alt næsten 400 
publikummer til det fine juleshow med Stig Rossen i Deutsches Haus. Der arbejdes for tiden på 
et større fællesprojekt til efteråret 2016 – en stor børnefamiliefestival, med en række af 
skolekoncerter – men det hører I mere om, så snart alt er faldet på plads især mht. tilskud mm. 
 
Tak for opmærksomheden og fortsat godt hovedstyrelsesmøde. 
 
Preben Kortnum Mogensen: Prisværdigt! Især KulturCrew-projektet peger fremad. 
 
Beretningen vedtages enstemmigt. 
 
 
9. Det humanitære Udvalgs beretning v/Leif Volck Madsen  
 
Her kommer så beretningen om årets gang i Det humanitære Udvalg, og det har været et år 
uden de store armbevægelser. 
 
Klubarbejdet 
Ude i de stadig ca. 40 klubber, som vi har spredt over hele Sydslesvig, er arbejdet gået stille og 
roligt. Herude er utrolig meget jo afhængig af klublederen og evt. hjælpere. Blandt dem er der 
ildsjæle og folk med masser af ideer, og når det er tilfældet, så går det godt i klubberne, og så er 
der stor mødeaktivitet, men så er der også andre, som har knap så meget ild i rumpen, og så 
sker der ikke så meget; sådan er det! 
 
Som sagt er der p.t. ca. 40 klubber, som vi hjælper og støtter efter behov, og som også hvert år 
ved juletid får lidt økonomisk hjælp og opmuntring. 
 
Alle klubmedarbejdere er helt og aldeles ulønnede, og som en beskeden tak for denne for 
manges vedkommende store indsats, inviterer Det humanitære Udvalg hver sommer på en 
udflugt, og det er en stor glæde for os, at disse udflugter øjensynligt er værdsatte af vore 
medarbejdere. 
Onsdag den 20. august fandt turen sted sidste år, og da vi året før var forblevet i Sydslesvig, 
kørte vi denne gang nordpå til Gram Slot, hvor vi først fik en interessant rundvisning på selve 
slottet af et par veloplagte guider. De fortalte om slottets brogede historie og berettede derefter 
meget levende om de nuværende ejeres planer for slottet og de store og nyistandsatte stalde og 
lader, hvor der kan afholdes koncerter, kurser og konferencer og bespises flere hundrede 
mennesker ad gangen. Det var virkelig imponerende at se disse smukke bygninger og høre om 
de meget store investeringer, ejerne foretaget dér. Efterfølgende blev middagen indtaget i den 
gamle slotskro, der i dag også er en del af den store virksomhed. 
 
Fra Gram Slot kørte vi derefter det forholdsvis korte stykke vej til Bennetgaard, hvor vi havde 
bedt om at få en kop kaffe samt en beretning om fremtidsperspektivet for denne gamle institution, 
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der gennem årene har betydet så meget for generationer af gamle, trætte sydslesvigere, der 
trængte til en pause i hverdagen. Selvom der var et hold gæster på stedet, fik vi lov til se et par 
af de smagfuldt restaurerede værelser og blev da også glade for at høre, at fremtidsudsigterne 
så knapt så sorte ud, som de havde gjort det før; man mente da i hvert fald at have sikret driften i 
en sæson mere – og alene det blev skildret som noget meget positivt. Siden har vi jo fået at vide, 
det der yderligere er sket gode fremskridt. Som en tak for et par hyggelige timer med et dejligt 
kaffebord og hjemmebagte kager overrakte vi en lille pengegave fra Det humanitære Udvalg, 
sagde tak for os – og kørte lige hjem til Flensborg efter en dag med gode oplevelser i et godt 
selskab. 
 
Efterårsfesterne 
Ved efterårets 3 amtsfester – den 7. oktober i Slesvig for de to sydlige amter, den 8. oktober for 
Flensborg Amt og den 9. oktober for Flensborg By, der begge blev afholdt på Flensborghus – var 
der som sædvanlig god stemning og fuldt hus, og ved alle tre fester var der repræsentanter for 
Det humanitære Udvalg til stede med en hilsen fra udvalget. 
 
Folderen 
Vores folder, der to gange om året sendes ud til alle SSF’s medlemmer over 60, har vi meget 
glæde af. Den tjener selvfølgelig først og fremmest til at give oplysning om tid og sted for vore 
mange arrangementer. Der er ingen tvivl om, at den nærlæses af de mange, der har lyst til at 
deltage i de aktiviteter og møder, der indbydes til, men vi må også erkende, at jo længere væk 
fra Flensborg vi kommer, desto mindre er interessen for folderens tilbud.  
 
Det er der nok ikke så forfærdelig meget at gøre ved. For mange, der bor langt væk, er det 
simpelthen for dyrt eller for besværligt at drage helt til Flensborg for at deltage i et møde, selvom 
det i og for sig måtte være af interesse. Men på klubplan kunne man måske bruge folderen til at 
planlægge en fælles tur til Flensborg i ny og næ, f.eks. måske til en af de små teaterforestillinger, 
der tilbydes, og som jo altid ligger om eftermiddagen. Jeg er ret sikker på, at man både i distriktet 
og i hvert fald i Det humanitære Udvalg ville kunne støtte et sådant initiativ med noget økonomi, 
så det ikke blev for dyrt for den enkelte. 
 
Programmet for efteråret 2014 så sådan ud: 
Den 3. september gentog vi forårets tur til Årø, sejlede med ’Helene’ fra Haderslev til Årø, be-
søgte øens vingård, kørte eller spadserede tilbage til Brommersgård, hvor kaffen blev indtaget, 
og tog derefter tilbage til fastlandet, hvor bussen ventede på os for at tage os tilbage til 
Flensborg. Og det hele forløb i strålende vejr. 
 
Den 8. september fik vi på Flensborghus besøg af vores justits-, kultur- og europaminister Anke 
Spoorendonk. I en god time kunne hun være sammen med os, berette om sit arbejde i 
regeringen og besvare vore spørgsmål, før hun måtte ile videre til en officiel forpligtelse i Kiel. 
Men den risiko have vi heldigvis allerede under planlægningen af mødet forudset, så vi havde 
allieret os med SSW’s landdagsmedlem Jette Waldinger-Thiering, som så tog over den sidste 
times tid, hvor hun fortalte om sig selv og om sit arbejde i landdagen. Og selvom hun fortalte 
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muntert og uhøjtideligt, fik vi et godt indtryk af en seriøst arbejdende politiker. Denne eftermiddag 
var arrangeret i samarbejde med lærerforeningens pensionistudvalg. 
 
Den 25. september prøvede vi noget nyt: Vi indbød til en formiddagstur i biografen. De ansvarlige 
for ”Biffen” havde fundet filmen ”Det grå Guld” frem til os, en munter dansk film med gode 
skuespillere; vi så den på Centralbiblioteket og fik en stående kop kaffe med en croissant 
bagefter. De ca. 40 fremmødte syntes, at de havde haft en god formiddag, og i det humanitære 
Udvalg blev vi enige om, at vi ville tilbyde en sådan forestilling en formiddag to gange om året. 
 
Den 8. oktober holdt museumsinspektør på Sønderborg Slot René Rasmussen et meget 
spændende foredrag om ’Første verdenskrig og musikken’. Med små videoer illustrerede han 
den engelske tradition om at synge og dyrke sange fra ’The great war’, og jeg tror, at det i høj 
grad var ukendt stof for de fleste tilhørere. Meget spændende. 
 
Den 12. november fik vi en forrygende tur med HMS PINAFORE. To skuespillere, der også var 
gode sangere samt en pianist lod os opleve Gilbert og Sullivans kendte operette i en på alle 
måder overraskende udgave. Det var meget musikalsk – og det var hylende morsomt! 
 
Den 19. november fortalte Annegret Friedrichsen om Willi-August Linnemann, om hans 
flensborgske baggrund og om hans bøger. Dette arrangement var i samarbejde med Nordisk 
Informationskontor og et led i årets litteraturfestival. 
 
Og endelig den 10. december causerede forstanderen fra Nr. Nissum Seniorhøjskole Flemming 
Nees om ’Små sammenhænge i de store linier’. Han er fiskersøn fra Harboøre og på sin egen 
stilfærdige vestjyske måde fortalte han bl.a. om, hvordan det er at være mønsterbryder i dagens 
Danmark – en fin og tankevækkende festeftermiddag op til jul. 
 
Forårsprogrammet 2015 
Den 14. januar tog vi hul på forårsprogrammet med et foredrag om ’Rusland og den 
sikkerhedsmæssige situation i Sydøsteuropa’ af chefen for Haderslev Kaserne oberst Søren Bo 
Bojesen. Det var jo et højaktuelt emne, som foredragsholderen på spændende vis gjorde rede for 
ud fra sin fortid som dansk militærattaché ved ambassaden i Moskva. 
 
Den 18. februar fortalte Jørgen Møllekær om dagligdagens problemer og udfordringer som 
chefredaktør på Flensborg Avis. 
 
Den 25. februar valgte ca. 50 at gå i formiddagsbiografen for at se ”Den 100-årige, der sprang ud 
af vinduet og forsvandt” – igen et fint arrangement af bibliotekets og ’Biffens’ folk. 
 
Den 18. marts fulgte vi fhv. sygehjælper Lis Ingemann på hendes færd ”Som luksusvagabond 
gennem Jylland” – med barnevogn, flag og alt hvad en ordentlig vagabond har med sig – ikke 
mindst af gå-på-mod og højt humør. 
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Sammen med Sydslesvigs danske Kunstforening indbød vi den 21. marts til en eftermiddag med 
billedkunst, korsang og jazzmusik: Glasbjergene. ”Fra maleri til digt til musik.” 12 kendte billeder 
tolket i 12 digte og sat i musik af John Hoybye og fremført af Ars Nova-koret fra Slagelse og 
akkompagneret af de to musikere Mads Granum og Mikkel Nielsen. Det var en usædvanlig og 
utrolig flot oplevelse. 
 
Fra den 6. til den 12. april havde vi en hel uge med gode oplevelser på Nørgaards Højskole i 
Bjerringbro. Vi havde bedt om et klassisk højskoleophold, og det fik vi – med spændende og 
meget afvekslende foredrag og morgensamlinger, med ture rundt i det smukke Midtjylland, og 
med masser af tid til hyggeligt samvær og åndfuld samtale.  
 
For første gang havde vi et par tomme pladser i bussen; måske hang det sammen med, at kurset 
begyndte 2. påskedag, for der er intet, der tyder på, at et højskoleophold ikke længere er 
attraktivt. Det synes jeg i hvert fald det brev tyder på, som jeg modtog et par dage efter, at vi var 
kommet hjem. Her hedder det: 
 
Hej Leif! Jeg vil bare lige fortælle, hvor glad jeg er for højskoleopholdene hvert år med sin ganske 
egen charme; i år synes jeg, det var dejligt at være en del af det hele, omann jeg kan li’det, i dag 
gik jeg nede i byen og så mit eget spejlbillede i en rude og tænkte ”hvad smiler hende dér 
egentlig af?” joo, det var mig selv og jeg vidste, ”det var fordi jeg havde været på højskole igen 
og havde fået så meget glæde puttet ind i sjæl og sind”, - sådan, men jeg blev nødt til at sige tak. 
Mange hilsner, også til Esther 
 
Det var skønt at få en sådan tilbagemelding!! 
 
Og så er vi nu i den situation i år, at forårets program endnu ikke er helt udtømt. Vi mangler et 
foredrag om Hans Egede, Grønland og Danmark gennem 300 år – et foredrag af Stephen Egede 
Glahn – det er den 13. maj – og så udflugten til Ærø den 10. juni med besøg på søfartsmuseet i 
Marstal, en byvandring i Ærøskøbing sammen med Povl Leckband og en rundvisning på øens 
lokale bryggeri. Den tur er for længst udsolgt, ligesom gentagelsen af turen i september også er 
ved at være overtegnet. 
 
Vandreturene 
Nævnes skal vore vandreture, som stadig nyder stor popularitet. Torben Kvist begyndte på dem 
for en 16-17 år siden; det er ture af en 6-8 kilometers længde, altså ture, de fleste kan være med 
til, hvis de ellers gider. Som regel bliver det til 4 ture hvert halvår, og i efteråret gik vi først langs 
kysten ved Varnæs Hoved ved Aabenraa; dernæst i den flotte natur i Hindemade ved Haderslev 
– den eneste tur, hvor vi havde decideret dårligt vejr fra først til sidst. Så tog vi en etape på 
gendarmstien fra Egernsund til Brunsnæs, og endelig en juletur i Frøruper bjerge uden for 
Flensborg. Og her i foråret har vi foreløbig afviklet to ture – én i Campusområdet i marts og så en 
tur gennem skoven ved Sønderhav i april. Foran os har vi om et par dage en Kovirke/Danevirke-
tur og så den sidste tur i juni: en etape af gendarmstien på Broagerland. På alle turene har der 
været 20 deltagere eller flere med. 
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Værestedet på Flensborghus 
holder åbent hver tirsdag eftermiddag, og det bruges af en trofast skare, der nyder et hyggeligt 
samvær og et spil kort, mens de to billardborde i kælderen efterhånden også er i fuldt sving. 
Brugerne klarer det hele selv – med god hjælp fra Meike i køkkenet, og fra Det humanitære 
Udvalg skiftes vi til at kigge forbi hver 14. dag for at høre, om der er noget, vi skal tage os af. 
 
Signe Andersen har i mange år ledet seniordansen 8 torsdage hvert halvår – til stor og udelt 
glæde for de mange dansere. Men her i foråret har det knebet med tilslutningen, og Signe er 
egentlig mest indstillet på at sige stop. Hun vil dog indbyde til en eftermiddag eller to til efteråret, 
og dukker der mindst 20 personer op disse dage, som gerne vil fortsætte, ja, så fortsætter hun. 
Men hvis ikke, så bliver der altså ikke mere seniordans, og så skal der fra Det humanitære 
Udvalg lyde en stor og varm tak til både Signe og Anders Schaltz Andersen for mange års 
utrættelig indsats. Men vi håber endnu! 
 
Edel Linke har derimod ingen problemer med deltagere til sit gymnastikhold i Engelsby, ligesom 
det også stadig er muligt at dygtiggøre sig ud i det russiske på Kirsten Jensens hold. 
 
Sidst, men ikke mindst yder støttekredsen ved Ældrecentret i Nerongsallé stadig en stor indsats. 
Ca. 30 frivillige under Kæthe Kühls ledelse sørger for, at utallige funktioner i dagligdagen på den 
store institution bliver varetaget på bedste vis til glæde for beboere og til hjælp og støtte for 
ledelse og personale. Og skulle der sidde en pensionist et eller andet sted, der har problemer 
med at få tiden til at gå på en meningsfuld måde, så er støttekredsen altid på udkig efter flere 
hjælpere. 
 
Det var det! Om udvalget selv er der intet nyt at sige; her er der ikke sket udskiftninger i årets løb, 
og vi siger tak for godt samarbejde til hinanden og til vores sekretær på bysekretariatet Helga 
Dittrich. 
 
Jon Hardon Hansen: Når man ikke kan få folk udefra til at komme til Flensborg til 
arrangementerne, kan man så ikke tilbyde nogle af foredragene og arrangementerne ude i 
amterne? 
 
Leif Volk Madsen: Vi har for en del år siden afholdt foredrag i Slesvig, men der kom kun meget få 
– under 10. Vi sender ikke kun folderen ud klubberne men til alle SSF-medlemmer over 60 år. 
Det ville være godt, hvis man kunne få indført, at klubberne indarbejder nogle af 
arrangementerne i deres program.  
 
Jon Hardon Hansen foreslår, at man allierer sig med amtskonsulenterne og amtsstyrelserne. 
 
Peter Hansen: I Husum og Ejdersted amter arrangerer vi hvert år 3 senior-arrangementer med 
hver gang 60-70 deltagere.  
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Preben Kortnum Mogensen: Opfordrer til, at alle amtsformænd får protokollerne fra Det 
humanitære Udvalgs møder. Deltager i morgen i et møde i udvalget og ser frem til at høre 
udvalgets mening om Bennetgaards fremtid. 
 
Kirsten Futtrup: Der har været en del snak i SdU om, at man har svært ved at få ældrearbejdet til 
at fungere, og man vil gerne, at SdU får sæde i Det humanitære Udvalg, så man kan inspirere 
hinanden. 
 
 
10. Eventuelt 
 
Anne Mette Jensen: Henviser til de brochurer hun har lagt på bordene med invitation til en åben 
konference på Jaruplund Højskole den 30. maj 2015 med det formål at etablere en skolekreds for 
højskolen. Skolen er blevet rigtig flot efter ombygningen, og mindretallet bør benytte sig mere af 
skolen. Opfordrer alle, der er interesserede i højskolen, til at deltage i konferencen. 
 
Preben K. Mogensen: Opfordrer til, at SSF´s repræsentanter i forskellige gremier, f.eks. Dansk 
Centralbibliotek, Dansk Sundhedstjeneste, Jaruplund Højskole m.fl. får mulighed til under punkt 
”Nyt fra SSF´s udvalg” at fortælle om arbejdet i de forskellige gremier. 
 
Kirsten Futtrup: Den 27. maj afholdes et arrangement i Idrætshallen i Flensborg ”Idræt om 
dagen”, hvor alle der har mulighed for det kan komme. Her vil man overordnet mødes omkring 
bevægelse, og der vil bl.a. være mulighed for at prøve badminton, gymnastik, floorball, dans, 
bordtennis, tæppecurling, new-age curling og ro-ergometer. Også inden for DGI siger man 
”Opvarmning-idræt-motion-kaffe og fællesskab”. Det er vigtigt at holde sig i gang, også selv om 
man ikke er helt ung.  Derudover henviser hun til et arrangement på tværs den 7. november, hvor 
den 1. strikkefestival vil løbe af stabelen. Her vil folk fra nord og syd for grænsen komme 
sammen om en konkret ting, hvor sproget ikke er det væsentlige men hænderne og tingene får 
lov at arbejde. Det bliver en dag med workshop, udstillinger af både egne og fælles ting. 
Nærmere invitationer sendes ud til distrikterne.  
 
 
8. juni 2015 
JAC/jh 


