
Ret til forbedringer forbeholdes

Årsmøde
Søndag, 30. maj 2021

i haven ved præstegården i Tarp, Harkielweg 2, 24963 Tarp
  

Vi starter kl. 14.00 med gudstjeneste ved pastor Ronald Risvig i præstegårdshaven. Ca. kl. 14.45 
vil der være velkomst, tale ved Grænseforeningens formand Peter Skov-Jakobsen samt fællessang 
og fortælling. Årsmødets motto: Sprog, sang, mening og mod - det danske mindretal i 100 år, vil 
afspejle sig i alle dagens programpunkter. 
Ronald Risvig introducerer og kommenterer de sange vi synger gennem dagen. Bodil Meyer fortæl-
ler eventyr og fabler, der er for børn og voksne.

 
Til børnene vil der også være et natur-bingo. Der bydes på kaffe/te og sodavand. VIGTIGT: Medbring 
egen kop/service og kage. 

Kom til en hyggelig dag med mulighed for at få nogle gode samtaler og et hyggeligt samvær i den 
smukke have med blik over Trenedalen. Der stilles telte op i haven i tilfælde af regn. Det er gratis at 
deltage. 

Årsmødet er et samarbejde mellem: SSF Tarp/Jerrishøj, Vanderup/Jørl og Oversø/Frørup og Ugle 
Herreds Danske Menigheder Tarp, Jaruplund og Vanderup.  

Tilmelding er påkrævet til 
• Dansk Sekretariat Flensborg Amt +49 (0)461 14408 155 eller 
  Marike Hoop +49 (0)151 22280 373 eller mail: flamt@syfo.de 
• Ugle Herred Danske Menigheder: Hanne Schuch +49 (0)4606 1333 eller 
  hanneschuch@google.mail.com
• SSF Tarp/Jerrishøj: Georg Thomsen georg.thomsen@skoleforeningen.org

• Begrænset antal deltager: 50 pers.

• Der skal bæres mundbind, som må 
  tages af, når man sidder ned.

• Kontaktdata optages

• Der er ingen krav om fremvisning af 
  test

• Vi følger de gældende Corona-
  regler.

Tilmelding 
påkrævet

inden torsdag 
27. maj kl. 12



VELKOMMEN
til årsmødet 2021 

søndag, 30. maj 2021

PROGRAM FOR ANDRE ARRANGEMENTER

Ret til forbedringer forbeholdes

Lørdag, 29. maj 2021

Eggebæk/Langsted:

Kl. 16.00 bydes alle velkommen i haven 
ved forsamlingshuset Mines Minde, 
Fasanenweg 2, 24852 Langsted.

Årets taler er pastor Preben Kortnum 
Mogensen.

Tilmelding er påkrævet til 
Werner Görns +49 (0)4609 421

Arrangør: SSF Eggebæk/Langsted

Søndag, 30. maj 2021

Harreslev:

Kl. 08:30 startes med flaghejsning på 
Harreslev Danske Skole, Süderstr. 90, 
24955 Harrislee for på den måde at 
markere de danske årsmøder i Syd-
slesvig.

Desværre kan SSW traditionen tro ikke 
sørge for morgenmad, men der forsø-
ges på at gøre morgenen lidt festligt 
med evt. sang og musik.

Årets taler er SSF-generalsekretær 
Jens A. Christensen, hilsener fra di-
striktsformand Kirsten Anthonisen og 
kommunens borgerforstander Heinz 
Petersen (SSW).

Kirsten Anthonisen +49 (0)461 74102

Et samarbejde mellem SSF Harreslev 
og SSW Harreslev

 Gældende til arrangementerne:

• Begrænset antal deltager: 50 
  pers.
• Der skal bæres mundbind, som 
  må tages af, når man sidder ned.
• Kontaktdata optages
• Der er ingen krav om fremvisning
  af test
• Vi følger de gældende Corona-
  regler.


