PROTOKOL

over

(3/2018)

SSF’s hovedstyrelsesmøde
tirsdag den 15. maj 2018, kl. 18.30
på Læk Danske Skole, Propst-Nissen-Weg 55, 25917 Læk.

Delegerede:

Nadine Baumann-Petersen, Andreas Berg, suppleant Georg Buhl, Tine Bruun
Jørgensen, suppleant Daniela Caspersen, Dirk Clausen, Bjørn Egeskjold,
Annemarie Erichsen, Kirsten Futtrup, Dirk Hansen, Jon Hardon Hansen,
Niels-Jørgen Hansen, Gitte Hougaard-Werner, Anne Mette Jensen, suppleant
Erik Leth, Preben K. Mogensen, Petra Katja Mohr, Annette Neumann, Lars
Nielsen, Sven Nielsen, Knud Ramm-Mikkelsen, Karen Scheew, Steen
Schröder og Fred Witt

Andre:

Kim Andersen, Tine Andresen, Lars Erik Bethge, Gaby Böttinger, Henry
Bohm, Ilwe Boysen, Anita Börner, Jens A. Christiansen, Kay von Eitzen,
Bernd Engelbrecht, Reidar Fischer, Jens-Søren Jess, Nina Lemcke, Leif
Volck Madsen, Michael Oetzmann, Kerstin Pauls, Lars Petersen, Eva
Schröder, Lars Thomsen, Dorthe Weis Salchow, fra Flensborg Avis: Thomas
Schumann og Cenia Bahnsen

Afbud:

Bahne Bahnsen, Niels-Georg Bendixen, Jörn Fischer, Elsbeth Ketelsen, Povl
Leckband og Karsten Weber
Annkatrin Bracke, Erik Fredens, Henrik Hansen, Nis Hardt, Lars Harms, Peter
Hansen, Marike Hoop, Christian Jürgensen, Kæthe Kühl, Manfred Kühl, René
Lange, Martin Lorenzen, Birgit Messerschmidt, Orla Møller, Flemming Meyer,
Niko Møller, Roland von Oettingen, Bente Petersen, Gerd Pickardt, Kerstin
Reich, Maren Schultz,

Referat:

Optagelse på bånd, JAC/gb

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Spørgetid for medlemmer af foreningen, jvf. vedtægternes § 12, stk. 7
Mødet åbnes – beslutningsdygtighed jvf. § 6
Valg af dirigent
Protokol fra den 20. marts 2018
Fastlæggelse af den endelige dagsorden
Formandens beretning
Nyt fra SSF's udvalg
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8. Kulturudvalgets beretning v/ Knud Ramm-Mikkelsen
- Drøftelse og godkendelse af beretningen
9. Det humanitære Udvalgs beretning v/ Leif Volck Madsen
10. Eventuelt
11. Lukket møde
Sangen Danskerne findes i mange modeller synges.
Jon Hardon Hansen byder velkommen.
Konstitueret skoleleder Henry Bohm fortæller både om skolen og om distriktsarbejdet, da både
skoleleder Per Sørensen og distriktsformand for Læk, Maibritt Geipel-Kristiansen, er forhindrede i
at deltage i mødet.
Sydtønder amts fællesskole har 320 elever fra 1. til 10. klasse. Vores skolekreds omfatter elever
fra Sønderløgum i nord til Skovlund/Valsbøl i øst, Risum/Lindholm i syd samt de store koge i
Embsbøl/Horsbøl, Dagebøl og Klangsbøl i vest.
Det danske arbejde i Læk og omegn startede allerede efter Første Verdenskrig i Hans Alberts
Christiansens dagligstue i Tætvang ved Agtrup. Her rejste Skoleforeningen i oktober 1923 et af
Sydslesvigs få forsamlingshuse som en beskeden tilbygning til Christiansens hedegård. Det var
bl.a. her, vandrelærerne Gustav Lindstrøm og Niels Kjems startede deres virke. Her kunne man
en eller to eftermiddage to til tre timer ugentligt få danskundervisning. Senere blev Kirkevang i
Ladelund bygget og der opstod skoler i bl.a. Ladelund, Agtrup og Tinningsted. Læk Danske
Skole startede i 1946 med Hans Peter Eskildsen som skoleleder i den tyske
”Heimvolkshochschule”; man delte lokaler med de tyske børn. Flygtningestrømmen gjorde at
man efter to år på grund af pladsproblemer flyttede til en militærbarak ved flyvepladsen. Først
1952 stod en flot stor murstensskole færdig. Siden har der været et aktivt mindretal i Læk med
bl.a. skoleleder Wilhelm Klüver og lederparret Sven og Margit Johannsen, som virkede her i
henholdsvis 30 og 20 år i spidsen. Siden er der kommet en del nye bygninger og tilbygninger,
ikke mindst den nye hal fra 2002 og den store flotte fællesskolebygning fra 2006, hvis aula vi nu
sidder i.
SSF Læk har valgt en ny bestyrelse, som satser på at tilbyde spændende arrangementer for de
danske børnefamilier i Læk.
Jon Hardon Hansen byder særligt velkommen til generalkonsul Kim Andersen og ny delegeret
Dirk Hansen som afløser for Frauke Alberts fra Ejdersted amt. Velkommen også til Flensborg
Avis.
1. Spørgetid for medlemmer af foreningen jvf. vedtægterne § 12, stk. 7
Der er ingen spørgsmål.
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2. Mødet åbnes – beslutningsdygtighed jvf. § 6
Mødet åbnes. Der er 24 stemmeberettigede hovedstyrelsesmedlemmer til stede. Hovedstyrelsen
er dermed beslutningsdygtig.
3. Valg af dirigent
Jon Hardon Hansen foreslår på FU’s vegne Gitte Hougaard-Werner som mødeleder og spørger,
om der er andre forslag. Det er der ikke. Dermed er Gitte Hougaard-Werner valgt.
Mødelederen takker for valget og konstaterer, at mødet er rettidigt indvarslet og lovligt.
4. Protokol fra den 20. marts 2018
Protokollen fra det åbne møde godkendes uden bemærkninger.
5. Fastlæggelse af den endelige dagsorden
Mødelederen læser dagsordenen op og bekendtgør, at der under pkt. 11 er lukket møde. Der er
ingen forslag om ændringer af dagsordenen eller tilføjelser til dagsordenen. Mødet fortsættes i
henhold til den udsendte dagsorden.
6. Formandens beretning
FUs møder med amtsstyrelserne
Siden sidste hovedstyrelsesmøde i Frørup har forretningsudvalget afholdt møde med Husum
amtsstyrelse den 27. marts og med Gottorp amtsstyrelse den 17. april.
Mødet med amtsstyrelsen i Husum blev holdt i en god og positiv ånd. Oppe at vende var især
emner omkring foreningsudviklingen i amtet og dets distrikter. Konkret blev tanken om, at
samarbejdet mellem de tre amter Ejdersted, Husum og Sydtønder kunne videreudvikles til at
omfatte mere end Vestkystkulturens fælles koncerter.
Temaer som distriktsfusioner, anskaffelse af et EDB program, som gør kassererhvervet lettere,
tilbud om seminarer til nye bestyrelsesmedlemmer, ønsket om et tættere samarbejde med SdU,
amtets initiativ til en velkomstpakke til nye børnehaveforældre, det gode samarbejde mellem
amtsstyrelsen og fællesskolens samarbejdsråd i Husum, problemet med, at lærer og pædagoger
ikke bor i amtets distrikter, hvilket vanskeliggør samarbejdet mellem SSF og institutionerne, blev
alt sammen vendt og drøftet.
Men også Husum amts klare holdning omkring en gennemførelse af en undersøgelse af
mindretallets struktur blev diskuteret.
Og endelig var vi rundt om informationspolitikken i vores organisation. Kommunikationen mellem
distrikter, amter, hovedstyrelse og forretningsudvalg skal forbedres. Det er der allerede taget
initiativ til i form af et nyhedsbrev til hovedstyrelsesmedlemmerne, men også i form af
fællesmøder mellem FU og amtsstyrelserne i en to-årig turnus og efter behov.
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Mødet med Gottorp amtsstyrelse indeholdt især to emner: Mindretallenes Hus og det danske
kraftcenter på „Auf der Freiheit“. Amtets modvilje mod Mindretallenes Hus blev klart og tydeligt
formuleret af styrelsen. Holdningen er i Gottorp amt, at projektet Mindretallenes Hus ligger
udenfor SSFs kompetenceområde. Endvidere frygter man, at realiseringen af visionen ville
trække midler bort fra det ene af SSFs kerneopgaver, nemlig kulturarbejdet.
FUs tilbud om at mødes med amtets medlemmer for at informere om Mindretallenes Hus i amtets
distrikter, ønskedes ikke.
FU fik på mødet indtryk af, at amtsstyrelsens frustration over, at det danske kraftcenter på „Auf
der Freiheit“ er droppet, er større end modviljen mod Mindretallenes Hus i Flensborg.
FU beskyldes for, at visionen ved siden af A.P. Møller skolen ikke er blevet til noget. Det er FU
dog ikke enig i.
FU har på intet tidspunkt fået hovedstyrelsens mandat til offentligt at ytre sig imod SdUs og
Skoleforeningens idé om en centralisering af det danske arbejde i Slesvig. Da vi den aften ikke
kunne blive enige om, hvem der bærer skylden for, at visionen blev erklæret for en død sild af
SdU i januar måned, har jeg bedt SdU om at indkalde til et møde med borgmester Arthur
Christiansen, ejeren af grundstykket „Auf der Freiheit“ og SdU. SSF tænkes at være
repræsenteret ved formanden for Gottorp amt, generalsekretæren og undertegnede i håbet om,
at forløbet i denne sag bliver opklaret. I skrivende stund ventes der på en tilbagemelding fra
borgmesteren vedr. en mødedato.
Amtsgeneralforsamlingerne
Forretningsudvalget har indtil videre deltaget i Flensborg bys, Rendsborg-Egernførdes,
Sydtønders, Ejdersteds og Husum amters amtsgeneralforsamlinger.
Så mangler der lige Gottorp og Flensborg amts generalforsamlinger, som afholdes i morgen og i
overmorgen.
Alle generalforsamlinger var velbesøgt og alle amter, på nær Ejdersted, som holder status quo,
kan konstatere en fremgang i medlemstallet.
Det engagerede daglige arbejde i vore distrikter for udbredelsen og plejen af dansk sprog og
kultur kombineret med en ihærdig satsning på medlemshvervningen har i de sidste 15 år givet
pote, hvad angår medlemstallet, og været med til at styrke SSFs folkelige fundament, som i
øvrigt alt dansk arbejde i mindretallet hviler på.
Medlemsfremgangen er med til at styrke sammenholdet blandt de dansksindede i Sydslesvig og
fremmer tillige bevidstheden hos hvert enkelt medlem om at være en del af noget større, nemlig
det danske syd for grænsen.
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SSFs rolle er at skabe en overordnet forståelse af, at mindretallet er et samlet hele, som er
rodfæstet i bekendelsen til det danske som en hjertesag og en forkærlighed.
Amtsgeneralforsamlingerne genspejler netop den glæde, den lyst og det engagement dagligt at
ville virke for og værne om det danske. Det er imponerende, hvorledes de mange ildsjæle i vore
rækker holder fast i det frivillige arbejde til trods for, at det af og til er op af bakke og derfor ikke
altid lige nemt at være en stridsmand eller stridskvinde for den fælles sag. Modgang og
udfordringer i det daglige virke afskrækker ikke. Det vidner de mange genvalg til amtsstyrelserne
om. For alt det der lykkes i foreningsarbejdet, overskygger langt det, der mislykkes, som det
fremgår af amtsformændenes årsberetninger.
Glædeligt at se, at ganske unge mennesker er parate til at gå ind i amtsstyrelsesarbejdet. Både i
Flensborg by. Rendsborg-Egernførde og Husum amt stillede unge mennesker, alle teenagere på
nær én, op til valg og blev valgt. En 16-årig gymnasieelev endog ved kampvalg.
Selvfølgelig er der udfordringer ude i vore amter og distrikter med hensyn til strukturen. Et distrikt
kan blive for lille og derved få vanskeligheder med at samle en bestyrelse, holde liv i et
forsamlingshus eller få tilstrækkelig opbakning til sine arrangementer. Men distriktsfusioner er og
bliver et ønske og en beslutning, som skal komme fra basis og ikke dikteres oppe fra.
Glædeligt, at amtsformændenes beretninger dokumenterede viljen til forandringer. Viljen til at
foreningsudvikling er der. Viljen til at styrke samarbejdet på tværs af amts- og distriktsgrænser og
med mindretallets øvrige organisationer lever.
Alt i alt er indtrykket fra de foreløbigt fem afholdte amtsgeneralforsamlinger meget positiv.
Godt at se, hvorledes glæden over alt det, der lykkes i det forgangne år, går hånd i hånd med en
synlig kampgejst til at gå i clinch med de problemer og udfordringer, der ligger forude.
Skipperhusets genindvielse
På en smuk forårsdag, den 8. maj, hvor solen skinnede fra en skyfri himmel, blev det flot
renoverede Skipperhus genindviet.
Det er en perle, der pynter blandt de mange historiske bygninger og pakhuse på havnen.
Godt og vel 60 gæster var mødt frem. Bl.a. Tønning venskabsforbindelse repræsenteret ved
Fanø venskabsforenings bestyrelse, Tønnings borgmester Dorothe Klömmer, SSVs
gruppeformand Lars Harms, provst Viggo Jacobsen, SSF-formand for Husum amt Jörn Fischer,
Ejdersteds præst Torben Mølgaard og forretningsudvalget.
Indvielsen var oprindelig planlagt til sommer 2017, men blev som bekendt forsinket med ti
måneder, da man ved saneringen opdagede råd i tagets bjælkekonstruktion. Det fordyrede
renoveringen med 250.000 €, som derved kom op på i alt 1,3 mio. euro. Men lad det være sagt
med det samme. Det har været det hele værd.
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Ejdersted amt har fået et nyt kraftcenter, som fint suppleres op med den nyrenoverede lejrskole i
baggården, som har stået klar til udlejningen siden sommer 2017.
Det er forretningsudvalgets håb, at det gennemrenoverede kultur- og forsamlingshus kan blive til
et kraftcenter for det danske arbejde ikke kun i Tønning, men på hele Ejdersted. Et kraftcenter,
der kan fostre nye medlemmer, der på den ene side har lyst til aktivt at gå ind i foreningsarbejdet
og samtidig holde gejsten oppe blandt den ældre generation af ulønnede forkæmpere for
mindretallets ve og vel.
Ikke utænkeligt, at Skipperhuset bliver en magnet i regionen, i hvilket mange mennesker har lyst
til at opholde sig. Huset skal være et åbent hus. Et kultur- og forsamlingshus, der også er åbent
for vores tyske nabo, når det er ledigt og ikke kolliderer med SSFs egne aktiviteter.
Det er et vigtigt skridt i styrkelsen af vort gode forhold til flertalsbefolkningen, at vi tør byde dem
ind i vor verden for at kunne pleje det sociale samliv og udvikle det dansk-tyske samarbejde, der
hvor det er på sin plads. Ikke mindst set i lyset af 100-året for mindretallenes fødsel.
Tillykke og tak til amtsformand Andreas Berg, kontorassistent Kerstin Pauls, pedel Oliver
Rothenburg, ejendomsmedarbejder Michael Oetzmann, generalsekretæren, arkitekterne,
deriblandt Paul Leckband, samt de tyske myndigheder, der har medvirket til denne
succeshistorie i den sydvestligste egn af Sydslesvig.
MSPI
Det lykkedes inden den 3. april kl. 24.00 at samle 1.215.876 millioner underskrifter til det
europæiske borgerinitiativ MinoritySafePack.
Mindst syv EU lande skulle opnå minimumskravet af underskrifter, for at initiativet overhovedet
kunne regne med at blive anerkendt af EUs kommission. Dette krav opfyldte 11 lande. Udover
Rumænien, Ungarn, Slovakiet, Spanien, Kroatien, Letland, Litauen, Slovenien, Italien også
Danmark.
Hjemme i Danmark skulle der mindst samles 9.750 underskrifter, men man formåede at komme
op på 12.197. Det er Grænseforeningen, SSF og det tyske mindretal ikke uden andel i.
I Tyskland skulle vi have været oppe på 72.000 underskrifter. Vi fik samlet godt og vel 18.000.
Det er således ikke os selv, vi kan takke for, at det lykkedes at komme over én million
underskrifter.
Derimod kan vi især takke Ungarn og Rumænien, som hhv. fik samlet godt 500.000 og godt
300.000 underskifter.
Proceduren er nu den, at de nationale myndigheder har tre måneder til at efterprøve
underskrifternes gyldighed.
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For antallet af gyldige underskrifter får FUEN et certifikat, som afleveres til EU-kommissionen.
Kommissionen har igen tre måneder til at gennemføre en høring i EU parlamentet for derefter at
fremlægge en stillingtagen.
Højst sandsynlig vil først det ny EU-parlament, som vælges maj 2019, tage stilling til
borgerinitiativets krav om, at EU skal sikre beskyttelsen af Europas nationale mindretal og
sprogmindretal samt styrke den kulturelle og sproglige mangfoldighed i EU.
MSPI vil være et centralt emne på FUENs næste kongres i Leeuwarden i Holland i juni måned.
Grænseforeningens fremtid
Grænseforeningen gør sig p.t. overvejelser om foreningens fremtid efter 2020. Disse overvejelser
og drøftelser har formand Jens Andresen inviteret mindretallet til at deltage i. Opfordringen kom
officielt på Sydslesvig-konferencen i marts måned på Christianslyst.
Grænseforeningen inviterede to bestyrelsesmedlemmer fra hver forening til en fælles drøftelse
med deres egen bestyrelse lørdag den 14. april på Christianslyst.
Jens Andresen lagde op til debat under titlen: ”2020, og hvad så?” Skal Grænseforeningen
fortsætte på samme måde, som den arbejder nu? Skal den lave noget helt andet? Hvordan skal
den arbejde og hvad er foreningens mål og strategier efter 2020?
For at starte ved begyndelsen. GF har besluttet ikke at ændre på foreningens navn og formål.
Det kan jeg kun understøtte. Selv om navnet snart er 100 år gammelt, er det jo høj aktuelt. Netop
de separatistiske bevægelser i Europa, der ønsker at trække nye grænser og stater, der krænker
landegrænser, er i fokus i den politiske diskurs i disse år.
Også formålsparagraffen er der ingen grund til at lave om på. Det lyder: ”Det er
Grænseforeningens formål at støtte danskheden i grænselandet, særligt syd for grænsen, at
udbrede kendskabet til grænselandets forhold samt at bevare og styrke dansk sprog og kultur.”
Denne formålsparagraf har stadig gyldighed. Netop i disse globaliseringstider er der brug for alle
kræfter, der har viljen til at holde fast i dansk sprog, kultur og værdier. Ikke mindst i et
grænseland, hvor det danske og tyske brydes og hvor det danske skal kæmpe for at pleje sine
rødder i Sydslesvig i disse internationale tider, hvor bindestregsidentiteter truer med at udvande
national rodfæstethed.
Også oplysningen om grænselandet er aktuel i tider, hvor det nære er fjernt og det fjerne er nært.
Den manglende viden om mindretallet i den danske befolkning er til at tage og føle på. Den
opgave vil Grænseforeningen fortsat meningsfuldt kunne gå i krig med og løfte som hidtil. Også
uanset om foreningen har 11.500 medlemmer eller 5.000 eller for dens sags skyld
500 medlemmer.
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Oplysningen om grænselandets flerkulturelle virkelighed og de forskellige nationale sindelags
samliv vil der sikkert blive vækket en øget interesse for i Danmark fremover.
Ikke mindst i det øjeblik, UNESCO anerkender det dansk-tysk-frisiske samlivs og vores
mindretalsmodels succes i grænselandet som en beskyttelsesværdig verdenskulturarv.
Grænseforeningens oplysningsarbejde vil med andre ord også ud over 2020 have en
meningsfuld og vigtig funktion.
Men lad det være slået fast, at mindretallet vil fortsætte med at eksistere også den dag,
Grænseforeningen nedlægger sig selv.
Det oplysningsarbejde, foreningen løfter i Danmark, vil mindretallet selv skulle udføre. Og det er
vi jo allerede i gang med. Jeg tror ikke, at tilskudsgiveren i København stopper bevillingen til vort
arbejde, blot fordi Grænseforeningen ophører med at eksistere. Det er en frygt, som
Grænseforeningens formand har formuleret og udtalt. Vi oplyser folketingspolitikerne og
danskere i al almindelighed om vor eksistens og det liv, vi lever som danske i Sydslesvig. Det er
en opgave, ikke mindst SSF føler ansvar over for. Og den løfter vi på mange forskellige måder.
Jens Andresen problematiserer måske en smule truende forholdet mellem mindretallets
medlemmer og den danske borger med følgende udsagn, citat: ”Hvis danskeren skal se sig selv
som støttende mindretallet, så skal det være fordi, at man kan se en værdi i det motiv, der får jer
som medlem af det danske mindretal til at være med, tegne medlemskab og deltage i danske
kulturelle arrangementer.”
Denne tanke har Jens Andresen formuleret i forhold til chancen for at kunne hverve nye
medlemmer i Danmark til sin forening. Han siger, at rigsdanskeren skal kunne se en mening med
at støtte det danske mindretal.
Hertil må jeg helt klart svare hus forbi. Mindretallet skal ikke retfærdiggøre sin egen eksistens og
sin berettigelse til at tage imod støtte fra Danmark, hverken fra officiel eller folkelig side.
Mindretallet har en værdi i sig selv. Det er ikke til for nogen og skal ikke motivere sin
tilstedeværelse. Mindretallet er opstået ud fra nogle bestemte historiske årsager og ikke for at
leve op til Danmarks forventninger til de dansksindede.
For at danskheden kan være en aktuel og levende del i Tyskland, er det dog bydende
nødvendigt, at vi dansksindede plejer og dyrker kontakten og mødet med rigsdanskeren. Det er
en eksistentiel livline, der ikke må kappes. Båndene mellem Danmark og Sydslesvig må ikke
forsømmes hverken båndene til det folkelige eller til det officielle Danmark. Bliver tråden, den
kulturelle livline til vores moderland cuttet, ja så mister danskheden sin autencitet hernede med
tiden.
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Jeg har lovet Grænseforeningen, at jeg her på hovedstyrelsesmøde opfordrer amterne til i alt at
finde 25 – 30 familier af den yngre generation, der er parat til at deltage i en rundspørge, som
Grænseforeningen ønsker at lade gennemføre af et konsulentfirma. Formålet med
undersøgelsen er, at Grænseforeningen vil komme tættere ind på livet af os. De vil vide mere om
os. Hvem vi er? Hvad vi ser i det danske? Af hvilke grunde/motiver vi har valgt fællesskabet i det
danske mindretal?
Med den viden mener Grænseforeningen, at de kan finde opbakning og nye medlemmer til deres
forening i Danmark.
Hermed være hovedstyrelsen opfordret til at finde familier, som er parate til at besvare
Grænseforeningens spørgsmål til vore medlemmer, ikke mindst de nye af dem.
I øvrigt besluttede Samrådet på det sidste møde at tilkende Grænseforeningen en
observatørstatus i Samrådet med alle rettigheder, dog uden stemmeret. Også et tiltag til, at
foreningen kan komme tættere på livet af os, som de ønsker.
Samrådet
På Samrådet fremlagde SSF hovedstyrelsens ønske om en folkeafstemning for at finde ud af,
hvorvidt mindretallet i ønsker et eksternt konsulentfirma til at undersøge mindretallets struktur.
SSVs formand Flemming Meyer mente ikke, at det på nogen måde var nødvendigt med en
folkeafstemning. Han var af den opfattelse, at vi nu må se at få stoppet den evige diskussion om
en konsulentundersøgelse, som popper op i tide og utide. Samrådet blev enig om, at man ville
mødes i formandsgruppen nu på fredag den 18. maj for at drøfte SSFs anliggende.
Det, man kunne blive enig om i Samrådet var, at man i første omgang kunne bede
formandsgruppen om at udarbejde et arbejdspapir indeholdende spørgsmålet, hvordan en
eventuel ekstern undersøgelse kunne se ud. SSFs ønske om at formulere et decideret
kommissorium for et eksternt konsulentfirma var for vidtgående for Samrådet.
Men inden vi overhovedet er nået frem til mødet i formandsgruppen, melder Skoleforeningens
styrelse ud med, at man ikke ser noget formål i en strukturundersøgelse og ønsker derfor heller
ikke at deltage i noget udvalgsarbejde omkring emnet.
Udmeldingen har fået SdUs næstformand til at overveje, at SdU burde forlade Samrådet. En
tanke, jeg selv har tænkt, dog ikke i denne her forbindelse.
Chancen for seriøst i første omgang blot at drøfte om og hvad, der skulle undersøges af et
eksternt firma, er dermed gjort til skamme.
Det vil sige, at mindretallet skal fortsætte med at trækkes med dette uafsluttede spørgsmål og
emne: strukturundersøgelse ja eller nej! Ikke desto mindre mener jeg, at SSF på
formandsgruppemødet på fredag bør foreslå at invitere Anne Ernst – hende kunne I læse om i
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Flensborg Avis -, som har været ansat ved konsulentfirmaet McKinsey, til at drøfte emnet
strukturundersøgelse.
En enkelt forening kan have den holdning, den har til en undersøgelse. Men den kan ikke sidde
det store folkelige bagland i mindretallet, som SSF repræsenterer, overhørig i dette spørgsmål.
SSF ønsker ligesom SdU denne undersøgelse, om ikke andet så for endelig at få fastslået, at
den decentrale struktur vi har, er den bedste for mindretallet.
Sidegevinsten ville så være, at vi endelig ville få ro i lejren på det stridspunkt i det mindste.
Helt til slut: SSF har opfordret Skoleforeningen til at inddrage SSF og Samrådet i det hele taget i
Skoleforeningens gøremål, især omkring lukning af skoler, ligesom Skoleforeningen jo også
ønsker at inddrages i SSFs anliggender. Det kan ikke være rigtigt, at vi skal læse på forsiden af
Flensborg Avis, at der agtes at lukke eller fusionere skoler. Det må være sådan, at Samrådet på
forhånd ved, at det er det, der sker. Hvis der er noget, der virkelig er vitalt, langt mere vitalt end
Mindretallenes Hus, så er det vores skoler og institutioner i mindretallet. De er alle sammen
kraftcentre for det danske arbejde også. Derfor er der for mig helt klart at se, at SSF og
Samrådet skal inddrages, når sådan nogle væsentlige tunge beslutninger og tanker gøres i
Skoleforeningen. Vi har også fået en tilbagemelding fra Skoleforeningens styrelse, at styrelsen er
parat til hurtigst muligt, når de relevante partnere selvfølgelig er informeret, dvs. ansatte og
Samårbejdsrådet, så bliver også Samrådet informeret om sådanne væsentlige tunge tiltag inden
for vores Skoleforening.
Tak.
Mødelederen takker for beretningen og opfordrer til spørgsmål, tilskyndelser og diskussion.
Amtsformand for Rdb./Egf. amt, Anne-Mette Jensen spørger om, hvornår amterne skal aflevere
adresser på familierne, der er parate til at deltage i Grænseforeningens rundspørge.
Jon Hardon Hansen tror, at Grænseforeningen vil blive glad for et svar inden sommerferien.
Jens A. Christiansen tilføjer, at generalsekretariatet vil sende en mail med en deadline til
amtskonsulenterne.
7. Nyt fra SSF’s udvalg
Formand for Teater- og koncertudvalget, Tine Bruun Jørgensen, kan berette, at udvalget siden
sidste møde har haft sæsonafslutning på Flensborghus med Farshad Kholghi med komedien
“Bøh”. Udvalgsmedlem Lene Lass bød velkommen til denne fornøjelige aften og præsenterede
ganske kort den kommende sæson.
Med den næste torsdagsudgave fra Flensborg Avis vil alle medlemmer modtage udvalgets nye
brochure. Udvalget håber, at de valgte forestillinger falder i medlemmernes smag.
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Hele udvalget har været i Ebeltoft til børneteaterfestival fra den 20. - 22. april, hvor der blev
udvalgt og booket børneteaterforestillinger for den overnæste sæson i 2019-2020.
På næste udvalgsmøde skal udvalget bl.a. drøfte en forespørgsel fra Det Kongelige Teater vedr.
en gallaaften på Det Kongelige Teater i anledningen af 100 året for Genforeningen. Her beder de
om hjælp til et forslag til, hvad Skuespillet oplagt kunne bidrage med af indslag på en sådan aften
– der er tale om forholdsvis korte indslag: En sang, en tekst, en scene eller en oplæsning. Denne
forespørgsel er udvalget meget beæret over og glæder sig meget til at gå i dybden med.
Generalkonsul Kim Andersen er glad for at høre, at Teater- og koncertudvalget fuldt ud vil gå ind
i dette store projekt. Hele organisationen for Det Kongelige Teater er sporet ind på 2020, og bl.a.
til den store åbningsforestilling, der skal finde sted i starten af januar 2020. Det vil være meget
fornemt, om der herfra kom et kraftigt fingeraftryk, som gik igen i forestillingen på selve
åbningsaftenen. Og jo før og jo mere effektfuldt man er ude i sådan en proces som den, der nu
er sat i gang, jo større er chancen for at dette aftryk også får virkning og bliver set.
Tine Bruun Jørgensen svarer, at udvalget er klar over, hvor vigtig denne opgave er og vil gå ind i
dette store projekt med 200 procent.
Formand for Årsmødeudvalget, Gitte Hougaard-Werner, glæder sig til Årsmødekontakt, som
udkommer med den næste torsdagsavis. Samtidig gør hun opmærksom på, at det altid er en god
idé at bruge hjemmesiden, fordi der kan ske justeringer i sidste øjeblik, som så selvfølgelig ikke
kan blive sendt ud via Kontakt. Hun er stolt af, at alle distrikter knokler for at gøre årsmøderne til
en god fest og ønsker alle et godt årsmøde.
Jens A. Christiansen informerer om, at et arbejdsudvalg i regi af Samrådet i det seneste år har
arbejdet med et udkast til en Sydslesvig-kanon. I forbindelse med årsmødearrangementerne
lægges dette udkast af et ”sydslesvighjul” i form af et stykke A-4-ark ud på bordene, og
årsmødedeltagerne er velkomne til at tilføje deres bidrag, hvad de mener, der mangler i
Sydslesvighjulet. Efter mødet samles sedlerne ind, som skal tjene som input til sydslesvigkanonen. Mødelederne er informeret om dette tiltag.
8. Kulturudvalgets beretning v/ Knud Ramm-Mikkelsen
- Drøftelse og godkendelse af beretningen
Indledning (ikke en del af beretningen)
Én gang om året, bliver udvalgene bedt om at aflægge en beretning for Hovedstyrelsen, hvor vi
beretter om, hvad vores udvalg har været beskæftiget med siden sidste beretning.
Denne skriftlige beretning bliver så senere trykt i den store Blå Beretning i forbindelse med
Landsmødet til efteråret, hvor vi også har mulighed for at komme med en mundtlig tilføjelse, da vi
naturligvis går ud fra, at deltagerne til landsmødet har læst vores skriftlige beretning.
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I løbet af året har vi til hvert hovedstyrelsesmøde et punkt, der hedder 'Nyt fra udvalgene'. Der
har vi mulighed for at komme med de sidste nyheder og overvejelser fra udvalget.
I mine øjne er det den skriftlige beretning, jeg nu skal holde på Kulturudvalgets vegne, og
naturligvis alle de andre beretninger fra alle udvalgene gennem årene, der om 10 - 20 og 50 år er
med til at beskrive arbejdet i et af SSFs udvalg i det år, der er gået siden sidste beretning og
dermed, sammen med alle de andre beretninger vil være med til at skrive krøniken om
Sydslesvigs Forenings liv.
Derfor kan det ikke undgås, at der for nogle af jer vil komme nogle gentagelser af, hvad der
tidligere er berettet om, men det er altså af ovenstående grunde.
Beretning
For ret præcist ét år siden blev sidste beretning fra Kulturudvalget aflagt. I løbet af det år har vi i
udvalget arbejdet på at leve op til de vedtægtsbestemte formål, nemlig at gennemføre og støtte
folkelige og kulturelle aktiviteter samt foredrag på amts- og distriktsplan og arrangere primært
ikke-klassiske koncerter.
Også som i de foregående mange år, kan de mange arrangementer, som vi er blandet ind i, groft
sagt deles ind i tre grupper:
 Distrikts- og amtsarrangementer, hvor distrikter og amter har søgt og fået, helt eller
delvist, tilskud til små og store arrangementer af meget forskellige arter.
 Samarbejdsarrangementer sammen med den vrimmel af organisationer og institutioner,
der omgiver os i hverdagen.
 Arrangementer, som Kulturudvalget selv arrangerer, og selv er ansvarlig for, hvilket ikke
er mange, da næsten alt, hvad vi rører ved, bliver til i samarbejde med andre.
Distrikts- og amtsarrangementer
Nogle af de mange fine, små og store arrangementer, der finder sted inden for vores budget, er,
når distrikter og amter søger om tilskud til et arrangement. Det glæder os altid, når vi modtager
en velbegrundet ansøgning - i god tid - fra et distrikt eller et amt, hvor der findes en lille gruppe
mennesker, der brænder netop for dette arrangement, og som der er en vis økonomisk fornuft i.
Det, at der er nogle, der brænder for noget, kan få mange arrangementer til at løbe meget bedre
rundt, end forventet.
Det modsatte kan desværre også opleves. Gode og fine navne har næsten ingen chance, hvis
der ikke lokalt bliver bakket op om arrangementerne.
Derfor er det meget vigtigt, at der er et godt samarbejde mellem distrikter, amter og udvalget, når
der skal findes navne og grupper til arrangementer rundt om i landsdelen.
Det sker heldigvis ofte, og der afvikles virkelig en lang række gode koncerter hvert år. Også i år,
hvor vi blandt andet har ydet tilskud til Ida Gard, Los Fuegos, La Porta Band, Activated, alle
placeret i forskellige byer på Vestkysten, under den hat, der hedder Vestkystkultur. Men også
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jazzfolk, som de meget berømte svenske guitarister, Ulf & Eric Wakenius, Marilyn Mazur, Hr.
Jensens Jasskapel og Olivier Antunes har været på besøg – uden for Flensborg, vel at mærke.
En gospel-workshop har der også været, og en forårsfest med OS3 mangler heller ikke i år, lige
såvel som Nytårskoncerten med Lauseniana med 627 betalende tilhørere er en meget fast
tradition i Harreslev. Ja, tradition kan vi da tale om. Vi må nærme os koncert nr. 40 i ubrudt
række. Der har også været foredrag. Der blev regnet med, at tidligere udenrigsminister Villy
Søvndal ville trække en del tilhørere, men det gjorde han nu ikke i nævneværdig grad. Men
mikrofonanlægget virkede til gengæld, hvilket også er vigtigt, når vi nu bruger mange penge på at
få gode og kendte foredragsholdere til Sydslesvig. Der kunne nævnes flere navne, men jeg vil
stoppe nu.
Jeg nævnte næsten 40 år med Lauseniana. Det kaldes tradition. Jeg elsker gode traditioner. Og
dette er bestemt én af de rigtig gode traditioner, for orkestret er ret godt. Der er en god
konferencier og en dygtig dirigent, der kommer nye solister hvert år, repertoiret er nyt fra år til år,
bortset fra de musikstykker, der skal spilles hvert år til en nytårskoncert. Det er for mig en god
tradition. Og når omkring mere end 600 gæster dukker op hvert år, et det en rigtig god tradition.
Men vi oplever også af og til ansøgninger på det samme orkester år efter år, der spiller, har vi
fået at vide, det samme program hvert år. Der kan vi være lidt betænkelige og savner lidt fantasi
hos ansøgerne.
Samarbejdsarrangementer
Heldigvis samarbejder Kulturudvalget og dermed SSF med en lang række organisationer og
institutioner. Dette samarbejde er til stor inspiration både for os, og for vores
samarbejdspartnere. Også i år vil jeg gerne have lov til at nævne de vigtigste: SdU,
Bibliotekerne, Skoleforeningen, Aktivitetshuset og kirkerne. Men der er også andre, både nord og
syd for grænsen: folkBALTICA, spillestedet Kühlhaus i Flensborg, BDN, Spil Danskorganisationen i Danmark, Hofkultur og KursKultur, for kun at nævne nogle få.
folkBALTICA er vokset til en meget stor og flot festival. Én af de for mig vigtige begivenheder i
forbindelse med festivalen er en stor og flot skolekoncert. Sidste år blev den afviklet i Slesvig på
Slesvighus, mens det i år var Tyske Hus i Flensborg i samarbejde med BDN, der gav sal til en
forrygende skolekoncert for en masse elever fra 1. – 3. klasse fra både danske og tyske skoler.
De elever, jeg mødte efter koncerten med den danske gruppe Svøbsk samt gæster fra andre
lande, havde i hvert fald haft en fantastisk oplevelse med levende musik.
Spil Dansk forløb også godt i 2017. En del koncerter rundt i hele landsdelen, open air fællessang
af elever flere steder, og vi var igen heldige med vejret. Dejligt, når vi samler flere hundrede
børnehavebørn og elever, der sammen synger gode og dejlige sange. Også i 2018 er Sydslesvig
med i Spil Dansk.
Kort om Jazz på Flensborghus. Siden sidst er der - som sædvanlig - afviklet seks koncerter. Det
er det årlige antal koncerter, som vi har afviklet siden år 2000. Vi er heldige med en god sal, et
godt publikum, et fornemt flygel, en god presse og et godt ry blandt musikere og publikum, så vi
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har også i år kunnet hænge flere røde lygter ud for at vise, at der er udsolgt. Jeg vil godt lige
nævne navnene: Denzal Sinclaire Quartet / Jan Lundgren – Harry Allan Group / Jesper Bodilsen
kvintet / Gruppen med det ikke særligt mundrette navn: Monique Thomas & Burich-L’Etienne
New Orleans Ensemble, udsolgt / Jan Harbecks Live Jive Jungle - trods snestorm og lukkede
skoler alligevel 121 tilhørere) / Chris Minh Doky Trio. Vi glæder os allerede nu til efterårets
koncerter.
Et andet samarbejdsarrangement er et fænomen, der hedder PoetrySlam, som jeg første gang
stiftede bekendtskab med sidste år. Det er et samarbejdsarrangement mellem BDN, SSF og
Kühlhaus støttet af KursKultur. Skulle der være enkelte, der ikke ved, hvad jeg taler om, når jeg
siger Poetry Slam, kan jeg oplyse, fra Wikipedia, at det er:
Poetry slam er en litterær konkurrence i spoken word, hvor de optrædende, kaldet poetry
slammere, fremfører deres værker.
De traditionelle regler er, at
 Deltagerne må kun fremføre originale værker.
 Der må ikke anvendes rekvisitter, musikinstrumenter og lignende.
 Udklædning og nøgenhed er ikke tilladt.
 Der er en tidsgrænse på 3 minutter og 10 sekunder.
Det arrangement, der løb af stablen i Kühlhaus var ikke en konkurrence, men resultaterne af en
workshop på Knivsbjerg, hvor gymnasieelever fra både nord og syd for grænsen, fra både
danske og tyske gymnasier, mødte professionelle slammere, der fik unge og nervøse debutanter
på scenen, og fremførte deres værker foran et fyldt Kühlhaus. Sjovt, rørende og på alle måder en
god oplevelse at se unge arbejde og lytte til poesi, rim, satire og vers på dansk og tysk.
Kühlhaus er i det hele taget et sted, som vi er blevet glade for. Et godt og fint koncertsted, som
kendes af unge i Flensborg og i en stor omkreds. Også danske gæster kan finde frem til stedet.
Det oplevede vi bl.a., da vi havde næsten 200 inde til en koncert med Folkeklubben. Faktisk var
der vist et flertal af danskere nordfra. Men de var alle med til at gøre koncerten til en fest. Go Go
Berlin har også spillet i Kühlhaus.
Men også vores egne lokaler, huse og pladser kan benyttes. F.eks. har parkeringspladsen ved
Flensborghus været rammen om to flotte arrangementer omkring sommeren 2017: Både en
caribisk nat med Eliel Lazo & The Cuban Funk Machine med foredrag, musik, dans og rom og
ikke mindst koncerten med Thorbjørn Risager & The Black Tornados, der hørte med ind under
Hofkultur 2017, trak mange tilhørere. Faktisk var mere end 200 til den første, og ikke mindre end
næsten 450 publikummer til den sidste koncert.
Så havde jeg jo virkelig glædet mig til at fortælle om den fine koncert med Kim Larsen i januar i et
fyldt og udsolgt Tyske Hus. Men som de fleste af jer sikkert ved, måtte koncerten aflyses på
grund af sygdom hos selve stjernen. Vi håber, at koncerten kan gennemføres på et senere
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tidspunkt, men der er p.t. slet ikke tale om, hvornår og om det kan lade sig gøre. Vi håber
naturligvis alle, at Kim Larsen bliver helt rask igen.
I stedet kan vi så glæde os til juni måned, hvor vi er blandet ind som mediepartnere i en koncert
med den meget kendte danske gruppe, Nephew. Også den koncert blev hurtigt udsolgt. Vi
krydser fingre for de unge menneskers helbred.
Vi var i øvrigt også blandet ind i et noget skandaløst foretagende: Nemlig festivalen ”Skandaløs”,
der fandt sted i første weekend i august ude vestpå i Nykirke. En række gode, spændende
kulturelle aktiviteter, med en masse mennesker involveret. Vi ydede økonomisk støtte til
festivalen til det danske band ”Den Sorte Skole”. Desuden var SSF samarbejdspartner i
forbindelse med projektet ”Pluntjes”, et kulturelt mødested med musik og foredrag, som blev
støttet af KursKultur.
Hvis jeg lige skal nævne et par navne mere: Line Bøgh på Orpheus Theater i Flensborg, BASIX
på deres første afskedsturné, en julekoncert med to dygtige og festlige sønderjyder: Mark &
Christoffer. Hvis de kommer igen, kan jeg kun anbefale, at I køber billet. De er gode. Et
fyraftensarrangement med visesangerne Halfdanskerne – inklusiv en fin buffet. At
Skoleforeningen dukkede op med omkring 80 ansatte, der var på konference, var med til at gøre
det til en meget fin aften, og dejligt, at de to organisationer også her bakker op om hinandens
arrangementer. Endelig vil jeg nævne, at den berømte, og ligeledes hurtigt udsolgte
strikkefestival, arrangeret af Aktivitetshuset, også modtager lovning på støtte fra Kulturudvalget.
En stribe af gode og fine arrangementer, som Kulturudvalget med glæde har været med til at
gøre det muligt, at de har kunnet finde sted.
Med hensyn til fremtiden har jeg nævnt Nephew – men det er naturligvis ikke det eneste, der er
planlagt.
Havnefesten AHØJ vil blive tilgodeset med en koncert med Mike Andersen Band – og til årets
Hofkultur er det lykkedes at få den meget kendte, populære og gode musiker Jacob Dinesen til at
give koncert på parkeringspladsen ved Flensborghus. Vi skal være med i Spil Dansk, der bliver
tre jazzkoncerter på Flensborghus, og der bliver en række andre koncerter andre steder i
Sydslesvig – og inden vi får set os om, er det jul, hvor man igen kan komme til en koncert med
Nordisk Jul med Harald Haugaard og Helene Blum.
For at vi kan holde styr på alle dette, har jeg flere gange bedt om gode redskaber til planlægning
af ikke mindst økonomien. Det er jeg blevet oplyst om, at vi nu har, og det så da også ud til, at vi
sidste år kom nogenlunde økonomisk fornuftigt ud af 2017. Det er bestemt min hensigt, at det
samme sker i 2018.
Afslutning
Et år til en beretning kunne jeg godt tænke mig at fortælle om, hvor mange koncerter og andre
arrangementer i det hele taget, som Kulturudvalget er involveret i, i løbet af et år. Det vil være en
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kolossal stribe. Og hvis vi så også skulle finde ud af, hvor mange personer inden for foreningen
og hos alle samarbejdspartnerne, der er aktive i arbejdet med disse arrangementer, kommer vi
op på en meget stor flok.
Alle burde takkes personligt, men i år vil jeg nøjes med at sige tak til alle aktive i distrikter og
amter for jeres store og aktive indsats for kulturen i en særdeles bred forstand. Jeg håber, at vi i
de kommende år kan udbygge samarbejdet, og vi ser frem til en vrimmel af gode ansøgninger
om tilskud til spændende kulturtilbud.
Også en stor tak til alle vore samarbejdspartnere.
Og naturligvis en stor tak til alle ansatte inden for foreningen, der kæmper sammen med os
frivillige i at skabe et spændende kulturliv i Sydslesvig.
En ekstra tak til Generalsekretariatets medarbejdere, specielt Katrin Koch, ”gamle” Natalie
Aumüller, ”unge” Marten Geerdes, og ikke mindst vores konsulent Nina Lemcke. Igen i år tak for
et godt, fortroligt og inspirerende samarbejde.
Det samme gælder naturligvis også for medlemmerne af Kulturudvalget. Det er, som sidste år,
Kirsten Futtrup, Michael Juul Olsen, Bjørn Egeskjold og Eberhard von Oettingen. Det er stadig en
fornøjelse at deltage i kulturudvalgets møder og arbejde. Det er ikke mindst jeres fortjeneste.
Tak for opmærksomheden.
Mødelederen takker for beretningen og opfordrer til spørgsmål, tilskyndelser og diskussion.
Formand for Flensborg by, Preben Kortnum Mogensen, går ud fra, at pengesagerne er i orden,
da der ikke blev berettet om dem. Han takker på Flensborg bys vegne for de mange tiltag, der
laves i samarbejde med vore tyske naboer, f.eks. Skipperhuset.
Jens A. Christiansen synes, at den flotte beretning viser det meget store og høje aktivitetsniveau,
og vil i denne sammenhæng fremhæve medarbejdernes engagement i at få tingene organiseret
og afviklet. Det gælder ikke kun kulturudvalget, men i det hele taget vores brede kulturarbejde, at
vi er i en situation, hvor vi i forhold til de ansatte, vi har, er ved at nå, hvis vi ikke allerede har
nået det punkt, hvor vi rent ressourcemæssig har vanskeligt ved at kunne klare endnu flere
opgaver og projekter og arrangementer. Derfor vil jeg appellere til, at man i udvalgene også
vurderer og prioriterer en gang imellem og har i baghovedet, at tingene skal kunne afvikles i
forhold til de ressourcer, der er til rådighed. Mange af de arrangementer er aftenarrangementer,
og det er ikke så nemt at sikre, at der er medarbejdere til alle aftenarrangementer. Det skal der i
princippet være, men som I selv kan regne ud, er det ikke altid lige nemt at få det til at gå op.
Derfor er vi meget glade for, at de folkevalgte og andre frivillige hjælper til. Her er en opgave, der
skal tages op, også sammen med forretningsudvalget og med både kulturudvalget, teater- og
koncertudvalget og årsmødeudvalget, om vi på en eller anden måde kan være kreative og
eventuelt blandt vore medlemmer finde folk, der er interesserede i at hjælpe en aften og derved
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får en gratis kulturoplevelse. En stor tak til alle ansatte, der løfter denne opgave på tværs af
hverdagens udfordringer.
På mødelederens opfordring får de ansatte bifald fra forsamlingen.
Beretningen fra Kulturudvalget vedtages enstemmigt.

9. Det humanitære Udvalgs beretning v/ Leif Volck Madsen
Først et par ord om vores mange ældreklubber i SSFs regi, som vi har næsten overalt i
landsdelen. Selvom der i disse år er meget fokus på den ensomhed, som også mange ældre
synes at lide under, ikke mindst de, der sidder alene tilbage efter at have mistet en livsledsager,
så er det ret så tydeligt, at i hvert fald den slags møder, der før i tiden appellerede til mange, fordi
klubbernes fremmeste formål netop var, at her kunne man mødes til hyggeligt og socialt samvær
et par timer - sådanne møder appellerer ikke i samme grad til vor tids ældre. Måske hænger det
sammen med, at de, der bliver ældre i dag, ikke før har været vant til at opsøge den slags
fællesskaber. De havde deres arbejde; så havde de måske en hobby og en familie, de ville
passe, - og så var der ikke tid til mere! Det kan også skyldes, at deres økonomi i dag tillader de
fleste en større rejseaktivitet end den, tidligere tiders pensionister havde mulighed for, - og hvis
det er det, der er tilfældet, så er der jo ikke noget at være ked af. Så har de det jo også godt uden
vores tilbud i ældreklubberne, og det er jo fint! Endelig kan man jo også i flimmerkassen
derhjemme få al den underholdning og åndelige føde, man måtte have brug for, og det endda
døgnet rundt.
Hvad enten det nu skyldes det ene eller det andet, så er det altså en kendsgerning, at mange af
klubberne i dag har mere end svært ved at finde folk, der vil påtage sig arbejdet at lede dem,
samtidig med at der også kommer færre folk til møderne.
Klubberne
Akut fare for at klubberne er ved at forsvinde, synes der dog ikke at være.
Vi har 40 klubber i gang rundt om i Sydslesvig; 4 af dem står p.t. uden leder og 4 andre har ikke
meldt tilbage om nogen aktivitet. Alligevel blev der i det forgangne år meldt om små 800 møder
(784) med i alt knap 13.000 deltagere.
Nu har den slags uforpligtende mødeaktivitet det jo med at gå op og ned, uden at man som sagt
kan pege på én bestemt grund. Sådan er det f.eks. gået med VÆRESTEDET på Flensborghus.
Her er det ellers de sidste par år gået rigtigt godt. Der kom folk med fælles interesse for billard,
bridge eller andre kort- og brætspil, og andre tog det på sig at sørge for, at der var kaffe og kage.
Men så pludselig kniber det med at finde folk til spillebordene; der har været sygdom, nogle er
blevet for gamle og har ikke længere lyst til at gå ud, og andre er flyttet bort, og nu er det lige
pludselig blevet tvivlsomt, om det gode fællesskab, de har oplevet på Værestedet, kan fortsætte.
Medarbejderudflugten
Men alle disse gode folk, der rundt omkring holder klubberne i gang, de bliver altid sidst på
sommeren inviteret på en udflugt - som en tak for deres indsats.
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Den gik den 30. august 2017 via Schwesing, hvor Anders Schaltz tog imod os og fortalte om
stedet, til Husum danske Kirke, hvor samme Anders igen var vor cicerone. Vi glædede os over
det smukke kirkerum, og fortsatte så til Mikkelberg, hvor vi så kunstudstillingen og nød et dejligt
kaffebord. Så gik turen videre til Arlauer Schleuse til en god lille middag, og på vejen hjem blev
der tid til et lille ophold ved Englen i Marsken, en lille, men smuk statue symboliserende det
guddommelige i naturen, og så var de 55 deltagere i turen også klar til at komme hjem.
Amtsfester
De tre amtsfester på Østkysten blev afviklet i Slesvig og Flensborg i oktober, og i Husum havde
man fået den gode idé at afvikle festen som en del af Spil-Dansk arrangementet sammen med
Lisser og Knud Ramm-Mikkelsen.
Det er som altid SSFs sekretariater, der står for tilrettelæggelsen og afviklingen af disse
sammenkomster, og det gør de fremragende. Det største problem synes efterhånden at være, at
det kan være svært at finde egnede lokaler til så mange mennesker.
Efterårsprogrammet på Flensborghus
Formiddagsbiffen lagde ud i begyndelsen af september med at vise den tankevækkende danske
film 'Nøgle hus spejl', og der var faktisk mange, der havde valgt at bruge en formiddag på at se
den. Vi tilbyder jo disse formiddagsforestillinger, fordi mange er kede af at skulle ud om aftenen,
og Flemming Birkemose giver hver gang filmen en god introduktion. Denne film fulgte vi op med
en lige så god film i forårssæsonen, nemlig den svenske film 'En mand, som hed Ove'. Det var
en ganske anden genre; den var morsom på en bittersød måde. Hovedpersonen var på alle
måder utålelig, men da de fleste tilskuere nok kunne se meget af sig selv i ham, kunne man
alligevel ikke undgå at holde lidt ham. Og da det så tilmed var en film med happy ending, var den
en rigtig positiv oplevelse - til sidst.
Så var det næppe undgået nogens opmærksomhed. at året 2017 var 500-året for Reformationen.
Utallige store og små arrangementer har der været indbudt til overalt i DK, og vi havde bedt
Signe von Oettingen fra Ribe om at komme herned for at fortælle om det store program, man
afviklede i Ribe i nogle oktoberdage. Hun kom den 20. september og klædte os på til at deltage i
festlighederne ved en én-dags-tur den 14. oktober. Det var et stort og spændende program, og
mange tog også derop, men valgte at køre selv, så den fælles bustur blev aflyst. Der var
foredrag, koncerter, interviews og recitationer af relevante litterære værker over hele byen - og
det i tre dage! - helt fantastisk.
Allerede den 4. oktober var der indbudt til koncert på Flensborghus med 'de 3 fløjter', et
ensemble bestående af tre unge meget dygtige piger med alskens forskellige fløjter - den ene
tilmed på bare tæer!
Den 10. oktober blev denne fine kammerkoncert fulgt op af d'herrer Mogens Rostrup Nissen og
Klaus Tolstrup Petersen - de holdt foredrag om de vestindiske øer. Også det var et slags
jubilæumsarrangement i anledning af 100-året for Danmarks salg af øerne til USA. Det var
spændende at blive gjort opmærksom på, at der i den sag også var tråde til Flensborg og
Sønderjylland.
Novembermånedens foredrag blev holdt af fhv. chefredaktør for 'Der Nordschleswiger' Siegfried
Matlok. Han causerede veloplagt over livet i mindretallene nord og syd for grænsen, og han
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havde bestemt ingen problemer med at holde folks interesse fangen. Han havde det heldigvis
også selv sjovt, og han ville gerne komme igen en anden gang.
Så sluttede vi efterårets program af med en eftermiddag i december med gruppen SVØBSK
sammen med to andre musikere Sund og Lunau. Det var en munter og musikalsk
juleunderholdning serveret af fire glade og charmerende fynboer. Det var en festlig eftermiddag og derefter gik vi i juledvale!
Men allerede den 17. januar kom journalist Flemming Nielsen fra Egernsund og fortalte
sønderjydske historier og vitser, hvilket bestemt ikke var kedeligt. Og de fleste forstod i hvert fald
det meste!
I februar havde vi så fornøjelsen af at møde vor nye generalkonsul Kim Andersen. Han berettede
om generalkonsulatets interessante historie og gjorde opmærksom på, at det i høj grad var
knyttet til mindretallets opståen i 1920. Heri adskiller det sig i øvrigt fra alle andre af Danmarks
diplomatiske repræsentationer i udlandet. Det var da meget sjovt at få det at vide.
Den 14. marts tog bibliotekschef Jens M. Henriksen pulsen på Danmark netop nu, og der var i
sandhed nok at tage fat på af stort og småt især inden for dansk politik og hverdag.
Og forårets sidste foredrag har vi i skrivende stund til gode, idet vores Karl Kring først kommer i
morgen og fortæller om sit liv med Sydslesvig gennem næsten 100 år. Og der er stor interesse
for at høre, hvad Karl Kring har at fortælle, og vi glæder os til en spændende eftermiddag.
I den forbindelse kan jeg da fortælle, at der fra en del ældreklubber udefra oplandet er der
kommet et ønske om at tage imod det humanitære udvalgs tilbud om tilskud til transporten til
Flensborg, således at det ikke skulle komme til at koste udenbys medlemmer mere end det
beløb, flensborgere skal betale for at deltage i et møde på Flensborghus.
Endelig tager vi i juni på en dagstur til det nye Tirpitz museum ved Blåvand. Den tur er for længst
udsolgt, men den vil blive gentaget i september, denne gang i samarbejde med
Borgerforeningen. Og begge ture slutter med kaffebord i Bennetgaard, som på den måde også
får lidt reklame.
En aktivitet, vi igen i år har haft megen glæde af, er de vandringer i grænselandet, som vi
8 gange om året indbyder til. Det er ture på udvalgte steder nord og syd for grænsen; ture på
mellem 5 og 10 km i skove, langs strande og gennem plantager og heder, ofte kombineret med
lidt sightseeing på historisk interessante steder. Og vejret skal være ualmindelig dårligt, hvis der
ikke hver eneste gang dukker en 10-15 friske vandrere op.
Årets højskoleophold i april var i år henlagt til Rude Strand Højskole, som nu har været i gang
igen et lille års tid, efter at den gik fallit. Et nyt forstanderpar med en næsten 20 års fortid som
forstanderpar på en ungdoms - og idrætshøjskole er blevet ansat foreløbig som de eneste
undervisere, men det er lykkedes for dem at knytte dygtige og spændende folk på mere eller
mindre ulønnet basis til skolen. Vi 42 fra Sydslesvig havde et fremragende ophold med gode
foredrag, afvekslende med spændende og fornøjelige aktiviteter. Dertil kom en fascinerende
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rundvisning på det nye hovedbibliotek DOKK1 i Aarhus, og der var blandt deltagerne stor
interesse for at vende tilbage til Rude Strand en anden gang.
Indtil nu er det hvert år lykkedes os at finansiere disse højskoleophold med tilskud fra fonde, og
selvfølgelig håber vi på, at det også fremover vil lykkes os.
Til slut et par ord om de andre tilbud i det humanitære udvalgs regi:
Værestedet har jeg nævnt.
Edel Linke tilbyder motion og idræt i Engelsby-Centeret, samt nu også stolegymnastik til dem,
der også skal have motion, selvom bentøjet ikke er, hvad det har været.
Seniordansen, som Signe Andersen meget mod sin vilje måtte stoppe med sidste år, er nu blevet
afløst af et tilbud om folkedans, som Inger Marie Christensen tager sig af, og den kan man
sandelig også få sved på panden af, hvis der var nogen, der skulle være i tvivl om det!
Endelig er der de Aktive Pensionisters to grupper, der 20 gange om året mødes om henholdsvis
onsdagen og torsdagen, og så må støttekredsen ved Plejecenteret i Nerongsallé heller ikke
glemmes. Ca. 40 frivillige hjælper uge efter uge året rundt personalet med at give beboerne gode
og indholdsrige hverdage, og deres indsats bliver højt værdsat af alle.
Alt i alt: Et jævnt og muntert liv til glæde for mange i grænselandets danske mindretal.
Det humanitære Udvalg består af ti personer, som kommer fra forskellige organisationer i
mindretallet. Vi har forsøgt at få forskellige geografier tilgodeset, altså at der også er medlemmer,
der kommer andre steder fra end Flensborg. Vi mødes 6 - 8 gange om året for at tilrettelægge de
forskellige aktiviteter.
En stor tak til bysekretariatet og Susanne for utrættelig hjælp til at styre de mange bolde, der
undertiden er i luften.
Mødelederen takker for beretningen og opfordrer til spørgsmål, tilskyndelser og diskussion.
Preben K. Mogensen: Jeg er formand for det distrikt i Flensborg Nord, der tegner sig for knap
3.000 af de 13.000 klubdeltagere, Leif nævnte. Tallet for deltagere ved vore
distriktsarrangementer ligger på ca. 1.600. Og som du nævnte, er tallene vigende. Som
byformand i Flensborg har jeg kigget på udviklingen igennem mange år, og der er en helt klar
tendens til, at både antallet af klubmøder og deltagere er dalende. Man kan så sige, at det er
tidens tand, det kan vi ikke gøre noget ved. Men min opfordring til jer i udvalget og også til os i
Flensborg, da vi jo tegner for en stor del af klubmøder og deltagere, at I spekulerer over, hvordan
man udfordrer arbejdet på en måde, så folk på trods af alle forhindringer kommer til de ting, de
gerne vil komme til. Vi må vække forståelsen af, at de faktisk ikke kan undvære fællesskabet.
Ensomheden blandt ældre er stor. Jeg har en idé om at stifte en mandeklub i Flensborg, dvs. en
klub, der er absolut forbudt for kvinder. Vi skal også være opmærksomme på, at klubdeltagerne i
reglen ikke er de højere sociale lag med en lang akademisk uddannelse, men det er måske
vores kernevælgere og vores kernemedlemmer, og dem har vi en stor forpligtelse over for.
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Jon Hardon Hansen kan godt blive forpustet af beretningen og bange for, at han, når han bliver
pensionist, kan overleve de mange aktiviteter, udvalget tilbyder. Han roser det store arbejde, som
udvalget udfører.

10. Eventuelt
Delegeret for Husum amt, Daniela Caspersen, foreslår en Poetry Slam om Sydslesvighjulet i
samarbejde med skolen og Sydslesvigcrew. Det kan blive spændende, børnene elsker det, og
sådan en ”foreningsslam” vil kunne tiltrække en masse tilhørere.
Gitte Hougaard-Werner informerer om, at årsmøder kun bliver startskuddet for denne kanon. Der
skal ske en hel masse bagefter i samarbejde med kommunikationsnetværket og kanonudvalget,
som blev sammensat via Samrådet.
Foreningskonsulent Tine Andresen oplyser, at man i kommunikationsnetværket, hvor der er
repræsentanter fra alle organisationer og institutioner, har drøftet emnet. Senest efter
sommerferien skal der ses på en udviklingsstrategi og at elevambassadører skal inddrages.
Jens A. Christiansen er glad for at kunne fortælle, at næste dag offentliggøres, at organisationen
Icomos, som vejleder UNESCO, vil anbefale, at Hedeby og Danevirke Museum bliver anerkendt
som verdens kulturarv. Hvis det lykkes, vil det være prikken over et mangeårigt samarbejde med
Schloss Gottorp, Danevirke Museum, Sønderjylland og mange andre aktører. Det er en nyhed,
som alle kan glæde sig over.
Herefter slutter det åbne møde og der gås over til dagordenspunkt 11: ”Lukket møde”.
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