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PROTOKOL  fra (04/2021) 

 

 SSFs hovedstyrelsesmøde  

 Tirsdag den 29. juni 2021, kl. 18.30  

 på Husumhus, Neustadt 81, 25813 Husum,   

   

  

Delegerede: Andrea Holste, Annemarie Erichsen, Anne Metten Jensen, Annette Neumann 

(suppleant for Karsten Weber), Britta Jöns (suppleant for Niels-Jørgen Hansen), 

Daniela Caspersen, Gitte Hougaard-Werner, Karen Scheew, Kirsten Futtrup, 

Kirsten Vognsen Weiss, Lars Nielsen, Petra Katja Mohr, Steen Schröder, Tine 

Bruun Jørgensen (suppleant for Uwe Prühs), Viggo Jacobsen 

Andre: Dorthe Salchow, Ilwe Boysen, Jade Wittenkamp(FLA), Jens A. Christiansen, Kim 

Andersen, Lars Petersen, Lars Salomonsen (FLA), Lars Thomsen,Peter Hansen, 

Rasmus Meyer, Tine Andresen, Wera Gallagher 

Afbud: Anita Börner, Bjørn Egeskjold, Elsbeth Ketelsen, Gerd Pickardt, Jens-Søren Jess, 

Jørn Fischer, Karsten Weber, Kay von Eitzen, Knud Ramm- Mikkelsen, Marike 

Hoop, Michael Oetzmann, Niels-Jørgen Hansen, Nina Lemcke, Reidar Fischer, 

Sven Nielsen, Tim Frogier de Ponlevoy, Ulf Born, Uwe Prühs 

 

Protokol: JAC/cj 

  

  

Revideret dagsorden: 

  

1. Spørgetid for medlemmer af foreningen, jf. vedtægternes § 12, stk.8. 

2. Mødet åbnes – beslutningsdygtighed jf. § 4 stk. 4 

3. Valg af dirigent. 

4. Godkendelse af protokol fra den 18. maj 2021 

5. Fastlæggelse af den endelige dagsorden 

6. Formandens beretning. 

7. Værktøjskassen v. Kirsten Vognsen Weiss og Sydslesvighjulet v. Tine Andresen. 

8. Nyt fra SSFs udvalg 

9. Eventuelt 

10. Lukket møde 

 Godkendelse af protokol (lukket møde) fra den 18. maj 2021 
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Formanden byder velkommen til Hovedstyrelsesmødet i Husumhus. 

 

1. Spørgetid for medlemmer af foreningen, jf. vedtægternes § 12, stk. 8 

Formanden meddeler, at der ikke er nogen medlemmer til stede, så derfor er der ingen spørgsmål. 

 

2. Mødet åbnes- beslutningsdygtighed § 4 stk. 4  

Formanden konstaterer, at der er 14 stemmeberettigede medlemmer til stede og dermed er 

hovedstyrelsen beslutningsdygtig. 

 

3. Valg af dirigent 

Formanden foreslår Kirsten Futtrup som mødeleder og der er ikke nogen indvendinger imod det. 

 

4. Godkendelse af protokol fra den 18. maj 2021 

Dirigenten konstaterer, at hovedstyrelsen godkender protokollen fra det åbne møde den 18. maj 2021 

enstemmigt. 

 

5. Fastlæggelse af den endelige dagsorden 

Dirigenten gennemgår dagsordenen, og der er ikke yderligere forslag eller tilføjelser til ændringer af 

dagsordenen. Mødet fortsættes i henhold til dagsordenen.  

 

6. Formandens beretning 

Kære alle, sommeren er på sit højeste, solen skinner, fuglene kvidrer, folk smiler, og duften af grillmad 

fra haver og balkoner kildrer i næsen. Det virker, som om alting er normalt, og alligevel præger 

Coronapandemiens restriktioner stadig vores forenings- og mindretalsliv og vores hverdag. Det lysner 

forude, skulle man mene, og alligevel hersker der stor forsigtighed – i hvert fald her i Tyskland. 

 

Men forudsætningerne for, at vi til efteråret kan gennemføre vore traditionelle arrangementer, 

koncerter og teater igen, er bedre end sidste år. Mange er vaccineret, og muligheden for testning giver 

os lidt frihed tilbage. Lad os håbe, at det holder. 

 

Årsmøderne 2021 

Det er kun sket 5 gange i vores mindretals historie, at vi har måttet bøje os for omstændighederne og 

aflyse denne så vigtige weekend - nemlig i 1938 pga mund- og klovsyge og i krigsårene 43, 44 og 45 

og så 2020 pga Covid19-pandemien. Igennem tiderne har man gjort alt for at kunne gennemføre 

årsmøderne – og det gjorde vi derfor også i år, 100 år efter at de første årsmøder i Sydslesvig blev 

afholdt. 
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Da vi mødtes til sidste Hovedstyrelsesmøde var der stadig en del spørgsmålstegn omkring vore 

årsmøder - hvor mange må vi være og hvilke regler gælder hvor? Særligt afviklingen af 

jubilæumsarrangementet i Idrætshallen var uvis. Takket være en særtilladelse fra byen lykkedes det 

os under forsvarlige rammer at gennemføre arrangementet, og formiddagsmødet på Flensborghus 

kunne ligeledes gennemføres med 100 deltagere. 

 

Der skal lyde en stor tak til alle, der har været med til at arrangere og gennemføre årsmøder og til alle 

jer, der deltog fra nær og fjern. Til alle dem, der måtte blive hjemme i år på grund af Coronasituationen, 

lover jeg, at vi skal gøre alt for, at vi kan holde årsmøder 2022, sådan som vi plejer, så vi igen kan 

styrke vores danske fællesskab og forbindelseslinjerne til moderlandet samt manifestere vores 

danskhed og feste under de rød-hvide farver. 

 

Selvom der kun var i alt 798 deltagere rundt om i Sydslesvig, var det vigtigt, at vi gennemførte 

årsmøderne og derigennem udadtil og indadtil viste, at vi stadig er her, og at vi holder fast, holder ved 

og har holdt ud trods nedlukning og grænselukning.  

 

Det var skønt at mærke livstegn omend de selvfølgelig var spæde under disse vilkår.  

 

Derfor også en stor tak til Flensborg Avis, der i mandagsudgaven bragte gode artikler og billeder fra 

alle de årsmøder, der blev holdt i løbet af weekenden. Sidenhen har avisen trykt en del af de taler, 

der blev holdt ved møderne. 

 

En særlig tak til alle de ansatte for den specielle indsats og til Generalsekretæren, der holdt hovedet 

koldt op til og under årsmøderne. Uden jer var det ikke lykkedes, godt gået!!! 

 

Møde i Mindretalsrådet den 10. juni  

Og så blev det hverdag igen, og der blev holdt online-møde i mindretalsrådet den 10. juni. 

Hovedemnet var de Wahlprüfsteine, der nu er sendt til alle partier. Interessant er her, at idet 

mindretallets eget parti SSW stiller op til forbundsdagsvalget, har flere partier, der tidligere ikke havde 

fokus på nationale mindretal, nu pludselig lovet guld og grønne skove. I Mindretalsrådet er der enighed 

om, at der er fuld opbakning til SSW.  

 

Desuden blev det drøftet, hvor vidt vidensformidlingen om de 4 nationale mindretal kan intensiveres 

og muligvis kan komme på de offentlige skolers læseplan. Sidst men ikke mindst blev 

mindretalsudstillingen diskuteret igen igen. Vi satser nu på, at der bliver en lille åbning af den 

interaktive mindretalsudstilling i Berlin den 20. september.  

 

Samrådets arbejdsmøde d. 12. juni 

blev afholdt som et hybrid-møde, og som arbejdsmøder er, var det et lukket møde. Nogle deltog 

hjemmefra via skærmen, og andre var mødt op i den store sal på Flensborghus. Dermed blev mødet 

ikke helt som oprindeligt tænkt, men vi fik nogle gode og tankevækkende oplæg ved Mette Bock, 

Henrik Becker-Christensen og Henrik Tvarnø. Efterfølgende var der mulighed for debat og 

ordmeldinger både fra salen og på skærmen. Nu vil vi henover sommeren summe over disse oplæg, 

og så skal Samrådet beslutte, hvordan vi kommer videre i processen. I har kunnet læse om 

oplæggene i Flensborg Avis.  
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SSF's deltagelse i markeringen af Genforeningen den 13. juni i Sønderjylland   

Den 13. juni blev en historisk dag i Sønderjylland, da den officielle fejring af Genforeningen med over 

et års forsinkelse nåede sit højdepunkt ved Christiansfeld klokken 9.30, da Hendes Majestæt 

Dronningen, Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik og prins Christian i den gamle karet fra 1920 

kørte i Dronningens farfars fodspor hen over den gamle grænse ved Frederikshøj. Jeg havde den 

store fornøjelse at deltage og må erkende, at det var et stærkt øjeblik og en flot historisk markering, 

der rørte mig dybt. Deltagelsen ved dette arrangement umuliggjorde, at jeg kunne være med ved 

festgudstjenesten i Haderslev Domkirke. Senere på dagen kom Dronningen ledsaget af 

forbundspræsident Steinmeyer til Åbenrå, hvor de blandt andet besøgte det tyske museum og det 

tyske mindretal. Her deltog Kirsten Vognsen Weiß og Generalsekretær Jens A. Christiansen.                          

          

 

Eftermiddagen fortsatte så i Koncertsalen Alsion i Sønderborg med et flot program blandet af taler, 

musik, sang, talkrunder og ballet. Et af indslagene var et interview med Hinrich Jürgensen og 

undertegnede. Blandt publikum var Dronningen, forbundspræsidenten, statsministeren og 

ministerpræsidenten. Programmet blev optaget af DR2 og sendt tirsdag den 15.6. klokken 20. Det var 

fornemt, at mindretallene havde fået plads i genforeningsfestlighederne og i det landsdækkende 

program, selvom vi netop ikke fejrede genforening men markeringen af en fredelig, demokratisk 

grænsedragning.                       

 

Mit personlige højdepunkt sluttede dagen af, idet jeg sammen med min mand var inviteret til en 

afsluttende reception på kongeskibet Dannebrog. Det var en stor ære at måtte deltage, en oplevelse 

vi aldrig vil glemme. 

 

Resterende genforeningsprogram        

Oprindeligt skulle Dronningens besøg strække sig over 4 dage og samtidig være afslutningen på 

genforeningsfejringen. Det blev det grundet Coronapandemien ikke, men til gengæld strækker 

fejringen sig over halvandet år i stedet for 6 måneder, så intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. 

Det betyder også, at der stadig er et restprogram. Dette kan fortsat læses på hjemmesiden. Jeg vil 

blot nævne Sangerfesten på Skamlingsbanken den 14.8.; Jelling folkefest den 17.-18.9. og Ribe 

folkemøde den 14.-17.10.2021. Et meget morsomt indslag, der kan ses på nettet/ FB er Bodil 

Jørgensen, der holder Genforeningskagefest.                    

Præsidiet holdt afsluttende Præsidiemøde den 10.6. Ud over gennemgangen af restprogrammet blev 

vi orienteret om, at mediedækningen gennemgående har været rigtig god, og kendskabet til 

grænselandet, genforeningen og mindretallene er større end før. Genforenings-sekretariat afvikles 

frem til den 30.6., regnskabet afsluttes den 31.12 med revisionserklæring. Præsidiet fortsætter frem 

til den 31.12. 2021 med mulig repræsentation ved forskellige arrangementer men uden yderligere 

møder. Hjemmesiden er åben til afslutning af det sidste arrangement. Jubilæumsbogen færdiggøres 

ultimo juni med fine billeder og tekster fra de gennemførte arrangementer omkring Genforenings-

festlighederne. 

 

Afsked Kerstin Pauls 

Den 14. juni blev der holdt afskedsreception for Kerstin og Olli i Skipperhuset i Tønning. To ildsjæle 

på Ejdersted, der nu drager til Samsø, har ydet en enorm indsats for mindretallet, som både de lokale 

organisationer og foreninger samt FU og generalsekretæren takkede for. De vil blive savnet, men vi 

ønsker dem god vind fremover. En lille trøst er, at de bliver fantastiske ambassadører for mindretallet.  
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Folkemødet Vartov – Bornholm 

Den 17. juni deltog hele forretningsudvalget, generalsekretæren og kommunikationschefen i 

Bornholms Folkemøde-satellit på Vartov i København. Et samarbejde mellem Dansk Folkeoplysnings 

Samråd, Folk og Sikkerhed, Grænseforeningen og Grundtvigsk Forum. Et alsidigt program fra klokken 

9 til 22 fordelt på flere scener og sendt ud digitalt, så mange kunne følge med hjemmefra.  

 

Sammen med formanden for Grænseforeningen Peter Skov-Jakobsen og chefredaktør Jørgen 

Møllekær deltog jeg i en debat med emnet ”Dansk arbejde i Sydslesvig er afhængig af en åben 

grænse” på storscenen og havde den store fornøjelse at indlede en Genforenings-koncert med Sigurd 

Barrett med en lille tale. Derudover havde vi alle rig lejlighed til at lytte til og kommentere de øvrige 

debatter.  

 

Jens A. og Rasmus fortsatte til Bornholm, men på grund af de gældende restriktioner vurderede FU, 

at det ikke kunne betale sig, at vi ligeledes tog over på øen.  

 

Foreningslivet 

Skolernes sommerferie startede den 18. juni, men alligevel havde en del lokale foreninger valgt at 

fejre Skt. Hansaften den 23. juni, nu hvor det endelig var muligt, og vejret holdt tørt til 

udendørsarrangementet. Det har været en stor succes med mange fremmødte.  Vi har stort set fået 

revet et helt års traditioner, sange og al vores kulturelle arbejde ud af vores liv, så derfor glæder det 

mig meget at have hørt og læst om gode Skt. Hansaftner og selv have oplevet en skøn aften med bål, 

sang og hygge. Det gør, at jeg ser frem til et levende og rigt foreningsliv hen over efteråret. 

 

Apropos efterår. Det var meningen at hovedstyrelsesseminaret blev skubbet fra februar til efteråret. 

Efteråret er allerede fyldt meget op. Derfor vil der til september-mødet komme nye datoforslag til 

hovedstyrelsesmøder og hovedstyrelsesseminar i februar 2022. 

 

Indtil da vil jeg ønske jer alle en rigtig god sommer – pas fortsat godt på jer selv og hinanden.  

 

7. Værktøjskassen v. Kirsten Vognsen Weiss og Sydslesvighjulet v. Tine Andresen  

 

Kirsten Vognsen Weiss orienterer om, at selvom alle nu sidder med en fysisk udgave af 

værktøjskassen, er det meningen, at den primært skal ligge som en digital værktøjskasse, hvor der er 

mulighed for at redigere i den løbende (adresser, navne, nye tiltag m.m.). Hvis en bestyrelse f.eks. 

gerne vil have værktøjskassen i en printet udgave, kan man henvende sig til amtskonsulenten eller til 

Dansk Generalsekretariat, som vil printe og sende den. Den ligger også i en fysisk udgave på 

sekretariaterne. De første 47 sider er ting, som de fleste vil kende fra nettet, men i en mere overskuelig 

form. Der kan man f.eks. se (s. 20) hvordan man holder en generalforsamling eller hvilke opgaver, 

der ligger, når man er med i en bestyrelse (s. 19). Selvom mange ved, hvordan man gør, er der jo 

også nye medlemmer, der kommer ind i bestyrelsen, og de kan bruge værkstøjskassen, til at blive 

klædt på til de poster, de er blevet valgt til.  

 

Daniela Caspersen påpeger, at det må være kassereren der har ordet i forhold til 

regnskabsberetningen og ikke amtskonsulenten.  

Kirsten Vognsen Weiss tilslutter sig og siger at det vil blive rettet. 

Der er ligeledes en vejledning til, hvordan man afholder distriktsgeneralforsamlinger (s. 21). På side 

29-30 er der en tjekliste, der forklarer hvordan man afvikler kulturarrangementer.  
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På side 47 finder man SSFs danske årshjul, som er et idékatalog til, hvad man kan tage op i 

distrikterne eller amterne i løbet af året. Denne oversigt er det første udkast og bliver udbygget. 

Begivenhederne, der kan tages fat i, er sat op efter samme princip: 

 Hvornår er begivenheden og hvad fejres der? 

 Faktaboks om begivenheden. 

 Hvilke ideer er der til begivenheden? 

 Hvor kan man få hjælp til at gennemføre begivenheden? 

 Nogle begivenheder er krydret med opskrifter eller sange.  

Takker de personer, der har arbejdet med layoutet af disse inspirationssider.  

 

På side 69 er der en idébørs, der inviterer til at tilføje nye gode ideer fra ens egen distrikt eller amt til 

inspiration for andre og for dermed at udbygge idébørsen løbende. Alle kender til, at man mangler 

ideer til et arrangement, og her kan man finde inspirationen til nye eller gamle måske lidt ændrede 

arrangementer.  

 

På side 77 er der opslagsord og deres beskrivelse, som man måske kender, men som er anvendelige, 

hvis man skal sætte andre ind i tingene eller selv få frisket dem op.  

 

På side 83 drejer det sig om fonde og legater. Alle må gerne søge fonde og legater og vil kunne få 

hjælp til formuleringen. 

 

Oversigten over hvad forsamlingshuse kan og skal bruges til og af hvem og hvordan de skal bruges 

er beskrevet på side 85-90. 

 

En oversigt over flagdage i Sydslesvig og de officielle flagdage, så man ved hvornår og hvordan man 

hejser flaget ud over til fødselsdage, er på side 91-92. Bemærk at man kan søge om flag ved 

Danmarks-Samfundet via Dansk Generalsekretariat.  

 

De sidste sider handler om hvilke samarbejdspartnere og venskabsforbindelser der er og hvad 

Grænseforeningen kan byde ind med.  

 

Værktøjskassen bliver ajourført af de ansatte og man kan læse den online 

https://syfo.de/fileadmin/user_upload/presse/informationsmateriale/SSF_Hvem_Hvad_Hvor_2021_w

eb.pdf 

Det er som nævnt muligt at få tilsendt en printet udgave, hvis der skulle være behov for det.  

Ideen til denne værktøjskasse fremkom til hovedstyrelsesmødet den 15. februar 2020. Gitte Hougaard 

Werner tog den til sig og har stået for udarbejdelsen af den sammen med de generalsekretariatet. 

 

Lars Petersen takker for den flotte værktøjskasse. Det er lige hvad en bestyrelse kan bruge. Spørger, 

om der er noget i vejen for, at sekretariaterne fylder lidt lokalt i værktøjskassen? Det mangler efter 

hans mening.  Henviser til mærkedagene på side 47. Der er også sydslesvigske mærkedage. I 

Sydtønder Amt har der de sidste 300 år været grønkålsspisning i januar måned og biike i februar f.eks. 

Er der i orden at sætte lokale mærkedage på? 

 

Formanden siger, at det er god idé og at det er bedst, at man sender det direkte til Lisbeth Kochanski, 

som kan sætte det flot op, så det kommer online og alle dermed kan få glæde af de gode ideer i 

https://syfo.de/fileadmin/user_upload/presse/informationsmateriale/SSF_Hvem_Hvad_Hvor_2021_web.pdf
https://syfo.de/fileadmin/user_upload/presse/informationsmateriale/SSF_Hvem_Hvad_Hvor_2021_web.pdf
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forhold til mærkedagene. Påpeger, at der på side 61 skal tilføjes en idé omkring det at synge julen 

ind, som hun har glemt at få med. Et godt dansk arrangement, hvor man danser om juletræet og 

synger nogle sange, hvilket også kan gøres sammen med tyske naboer, og er med til at synliggøre 

det danske mindretal rundt omkring. 

 

Dirigenten læser følgende op: Hvis nogen har parkeret langs husmuren foran brandhanen eller foran 

én af de to porte, der er markeret som brand- og redningsvej, skal de flytte deres biler. Hvis nogen 

skal ud, før mødet er slut, kan de henvende sig til Peter eller Frauke, som slipper dem ud.  

 

Daniela Caspersen takker for det flotte arbejde. Efterlyser en kort beskrivelse af hver af de tilsluttede 

foreninger på side 14. De andre foreninger, som f.eks. Danmark- Samfundet kunne der også være en 

lille beskrivelse af.  

Foreslår et underpunkt på side 28 (Mødestatistik årsbasis), der kunne hedde ”Traditionsfester”, så 

man bliver mindet om, at man også kan afholde den slags fester og dermed inddrage årshjulet. 

Endvidere foreslår hun et underpunkt, der hedder ”Samarbejde med…” hvor man kan orientere om, 

at man har samarbejdet med f. eks. Biblioteket.  

Spørger, hvad der menes med, at man ikke må udlåne til tredje (s. 87, Forsamlingshuse). Betyder 

det, at man f.eks. ikke må holde konfirmation i forsamlingshusene? 

 

Formanden understreger, at forsamlingshuse ikke udlejes til kommercielt brug. Det betyder, at det 

ikke må udlejes til formål, hvor der skal tjenes penge, eller et firma vil promovere sig f.eks. 

Forsamlingshusene er til for medlemmerne. 

Med hensyn til forslaget om at skrive et par linjer om hver af de tilsluttede foreninger og andre 

foreninger. Det har været oppe at vende, men da tekstmængden vil variere meget og fylde for meget, 

besluttede man at tage hjemmesiderne med, så man kan se mere omkring foreningerne dér. Man er 

også altid velkommen til at spørge amtskonsulenten om yderligere informationer om de enkelte 

foreninger.  

Hvis man tager årshjulet som udgangspunkt i sin bestyrelse, har man tilgodeset at komme rundt om 

en række af de danske traditioner. Spørger om hun muligvis har misforstået Daniela.  

 

Daniela Caspersen supplerer, at hun mente, at der kunne være en rubrik under mødestatistik, så man 

kan se, at man har afholdt noget, der vedrører traditioner.  

 

Formanden understreger, at distrikter og amter selv bestemmer, hvad de afholder. Det er blot ment 

som en håndsrækning.  

 

Jens A. Christiansen påpeger, at værktøjskassen ikke er en 100% køreplan på hvordan man driver 

dansk folkeligt arbejde i Sydslesvig. Det er tænkt som vejledning. Hvis der er spørgsmål, kan man 

tale med sin amtskonsulent om det og få den vejledning, man har brug for. Når der står, at 

forsamlingshuse ikke udlejes til tredje, betyder det, at hvis man har nogle venner, som ikke er medlem 

af SSF, så lejes der ikke ud til dem, bare fordi de kender én, der er medlem. Det er i princippet SSFs 

medlemmer, der har adgang til forsamlingshusene. 

Har en bemærkning til legater og fonde. Inden man søger om penge hos én af de store fonde, skal 

man involvere foreningen i det, da det ikke er hensigtsmæssigt, at der ligger ansøgninger hos de store 

fonde, som ikke er koordineret centralt. Det bør tilføjes under det punkt, når vi retter i værktøjskassen 

næste gang.  
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Tine Andresen fortæller, at hun fik ideen til at lave et årshjul i Dresden og i Skagen, hvor hun stødte 

på sådanne hjul. Kanonudvalget under Samrådet, der skulle finde frem til de sydslesvigske værdier, 

fandt ud af at lave et årshjul, hvor man på den ene side kan se værdierne, som der blev talt om 

(sproget, det danske, historien osv.) Der var nogle værdier, som udvalget fandt frem til, som man 

prøvede at sætte på, men det var ikke fyldestgørende, hvilket gjorde, at Kirsten la Cour og Tine 

formulerede nogle sætninger, der forklarede ordene lidt mere udførligt. Ideen var, at man skulle få 

Kanonudvalgets valg ud til sydslesvigerne. Det var det, der på det tidspunkt blev kaldt for 

Sydslesvighjul. På den anden side kunne der være noget om Sydslesvigs historie. Det har været den 

største opgave at arbejde med historiedelen. Mogens Rostgaard Nissen fra Bibliotekets 

Forskningsafdeling satte 60 vigtige punkter for Sydslesvigs historie op. Kirsten la Cour, Jens A. og 

Tine gik i gang med at redigere punkterne, så de blev korte og kunne være på hjulet. Hvis man drejer 

hjulet, kan man således se punkterne. Der var nogle punkter, som blev diskuteret i forhold til hvor 

vigtige de var for Sydslesvig - som eksempel kan nævnes 1939 – udbrud af 2. Verdenskrig, som ikke 

på den måde er ekstraordinært relevant for Sydslesvig, men da det hænger sammen med det 

efterfølgende punkt: 1000 dansksindede mænd gør tvungen soldatertjeneste i nazi-hæren, blev det 

taget med. Der vil sikkert være nogle, der vil savne et og andet. Men dette blev resultatet og udkom i 

2020. Årshjulet strækker sig over de 100 år (1920-2020). Det kunne være en idé at dele årshjulene 

ud til skolerne i Sydslesvig som klassesæt og så skal det fordeles i Danmark. Det tages med til 

rejsemessen i Herning og kommer med i vandreudstillingen. Årshjulet har kostet 2,50 € pr. hjul. 

 

Viggo Jacobsen spørger, om der kan blive nogle eksemplarer til kirken og hvad de koster.  

 

Jens A. Christiansen siger, at han kan få nogle gratis eksemplarer. 

 

Tine Andresen svarer, at der blevet lavet 1000 i første omgang og at man kan få til kirken. Og alle 

andre, der er interesserede kan få et eksemplar. Der vil også kunne bestilles flere. 

 

Kim Andersen takker for præsentationen. Det er en god idé og det skal gerne udbredes nord for 

grænsen i skolerne til historieundervisningen i de mindre årgange f.eks.  

 

Tine Andresen svarer, at tanken har været at årshjulet primært er til brug i Danmark, men hun har 

tænkt på, at det også kunne være en god idé i Sydslesvig. Der skal findes en måde, hvordan det kan 

komme ud til skolerne. Takker Kirsten la Cour for det redaktionelle samarbejde og SSWs grafiker 

André Hagel for layoutet. 

 

8. Nyt fra SSFs udvalg 

 

Tine Bruun Jørgensen, suppleant for Uwe Prühs, Teater- og koncertudvalget siger, at siden sidste 

hovedstyrelsesmøde har vi desværre kun kunnet gennemføre teaterstykket ”Romeo og Julie”, som er 

et samarbejde med Teater Møllen, BDN (Bund Deutscher Nordschleswiger) og SSF. 

Forestillingen blev vist her på Husumhus fra d. 9.-11. juni. 

Uheldigvis havde de fleste skoler kortfristet meldt afbud til forestillingen. Vi valgte grundet dette at 

tilbyde alle SSF-medlemmer gratis billetter til teaterforestillingen. 

Dette fik en fin respons, vi havde ca. 25 gæster + 1 skoleklasse pr. dag. 

Tilbagemeldingerne fra publikum har været meget positive, til trods for at selve forestillingen tog 3 

timer. 
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Børneteaterfestivallen, som normalt afholdes i april ”Aprilfestivallen”, blev grundet pandemien udsat 

og gennemført den næstsidste weekend i juni i Holbæk. Fra udvalget deltog denne gang 2 

medlemmer, som fik set mange gode forestillinger, og vores kulturkonsulent Nina Lemcke er nu i gang 

med at booke forestillingerne. 

Alt andet er desværre blevet aflyst. 

 

Dirigenten konstaterer, at der ikke er nogen fra Kulturudvalget og Årsmødeudvalget, der har noget at 

berette. 

 

9. Eventuelt 

 

Kirsten Futtrup orienterer om, at der i efterårsferien fra den 15. oktober – 17. oktober 2021 er familie-

sprog- festival på Christianslyst. Det er et kursus i samarbejde med SdU og Grænseforeningen, hvor 

familier syd for grænsen og nord for grænsen kan være med til 3 dage, hvor der er kurser, der både 

tilgodeser dansk og tysk sprog. Har været med flere gange, og har positive erfaringer i forhold til at 

familierne oplever, at de kan formidle noget til dem, der kommer fra den anden side af grænsen på 

det modsatte sprog. Hvis der er nogen, der kunne have interesse, kan man tage et par brochurer med 

til sekretariaterne. 

 

Viggo Jacobsen påpeger, at det næste Hovedstyrelsesmøde først er den 14. september, hvor 

forbundsdagsvalget er den 26. september. Spørger til, om man kan tilbyde SSW at hjælpe op til valget. 

Det kan selvfølgelig ikke besluttes her, men han tænker, at mange sikkert gerne vil hjælpe, så han 

beder om, at man hilser SSW og siger, at de gerne må bede om hjælp. 

 

I bystyrelsen i Flensborg har man tænkt på at markere, at der sker noget rundt omkring igen! Ideen 

er, at lave en film, hvor man ser bystyrelsen, der fordeler sig fra et lukket internt møde af glæde over, 

at man nu er i gang igen, og at bystyrelsen er der for medlemmerne, og at man gerne vil lave noget. 

Vil gerne give ideen videre, da det kræver en del penge at producere sådan en film, og det har 

bystyrelsen ikke mulighed for selv. Mener, at det er vigtigt at markere, at der nu endelig sker noget 

igen.  

 

Jens A Christiansen meddeler, at han har hørt i dag, at Flensborg By har afsat penge for at løbe 

foreningslivet i byen i gang. Derfor kunne Flensborg By søge om nogle midler til dette projekt. Det kan 

man snakke om på et andet tidspunkt. På et møde som Gitte og han havde med Simone Lange, 

efterlyste hun ansøgninger fra mindretallets side. Det ville være et godt projekt i den sammenhæng. 

 

Med hensyn til SSW, har det været sådan stort set siden 1948, at der mere eller mindre er 

personaleunion mellem SSF og SSW. Derfor er der også i denne kreds personer med, der hjælper til 

med at forberede valgkampen. Fra generalsekretariatet og sekretariaternes side har man signaleret, 

at man står bag og er klar til at hjælpe, hvor man kan i forhold til de ressourcer, der er til rådighed. 

SSF er en del af valgkampen via Kontakt og mediearbejde og følger det valgkampssamarbejde, som 

man altid har haft. Det er selvfølgelig en særlig udfordring i forhold til forbundsdagsvalget. Man er i 

kontakt med hinanden, og der foregår diskussioner, debatter og samtaler. SSWs kampagnekontor i 

Nørregade 78 ved siden af Flensborghus er også åbnet. Man støtter, hvor man kan.  

 

Dirigenten beder dem, der ikke skal være med til det lukkede møde om at forlade mødet og nedlægger 

sit hverv. 
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