
Det gik anderledes end forven-
tet, da DSH Foreningen af Akti-
ve Kvinder i Sydslesvig søndag 
holdt 75 års jubilæum. 
Der var godt nok lagt op til den 
store festmiddag, men også til 
lidt vemodighed, fordi forenin-
gen i januar meddelte, at det 
skarpe hjørne bliver den aller-
sidste fødselsdagsfest. Der ar-
bejdes nemlig på at opløse ho-
vedorganisationen, fordi det har 
været umuligt at finde nogen til 
at overtage bestyrelsesarbejdet. 
Derfor lå der op til mødet en vis 
form for sorg i luften, men på sel-
ve dagen var stemningen en helt 
anden. Der blev grinet, sunget, 
og snakket på livet løs. Faktisk 
havde foreningen endda frabedt 
sig lange festtaler, fordi de aktive 
kvinder til jubilæumsfesten, der 
blev holdt på kroen i Freienwill, 
hellere ville have tid til at hygge 
sammen. Den bøn indfriede de 
mange officielle gæster, og det 
sønderjyske band holdt sig også 
tilbage med alt for mange num-
re. Endda køkkenet lod sig tid 
mellem de velsmagende retter, 
så der på alle måder var god tid 
til at nyde fællesskabet. 

Måske noget på vej
En af forklaringerne på den gode 
stemning kom formand Karen 

Scheew med:
- Vi ville faktisk stoppe med ho-
vedorganisationen med udgan-
gen af 2023 - sålænge vi selv 
kan køre foreningen ned på en 
god måde. Men der er pludse-
lig kommet nye tanker, nye ide-
er. Måske lykkes det alligevel at 
fortsætte. Det ville jo være fanta-
stisk, lød det fra formanden.
Hun forklarede efterfølgende, at 
en passende person har vist in-
teresse for at overtage ledelsen 
af hovedorganisationen. Det er 
for tidligt at sætte navn på, hvem 
det er, og der er også mange 
ting, der skal falde på plads end-
nu. Men der er håb forude, og 
måske kan den stolte og tradi-
tionsrige forening Aktive Kvinder 
i Sydslesvig fortsætte arbejdet.

Lang tradition
Den 12. marts 1948 blev sam-
menslutningen De Sydslesvig-
ske Husmoderforeninger (DSH) 
stiftet med en hovedstyrelse, 
som dengang bestod af 22 for-
mænd og et forretningsudvalg. 
Sammenslutningen omfattede 
omkring 2.000 medlemmer, der 
modsat Den slesvigske Kvinde-
forening fra 1922, primært arbej-
dede i byerne. 
I de første år var arbejdet i DSH 
præget af efterkrigens vold-

somme udfordringer, der i høj 
grad skulle løses af kvinderne. 
De havde i de mange svære år 
efter krigen lært at indstille sig 
på de kummerlige forhold. De 
fik blandt andet hjælp via hus-
holdningskonsulenter, der kom 
til Sydslesvig for at undervise i 
økonomisk og praktisk husførel-
se. Samtidig gav de kvinderne et 
frisk pust i form af oplysninger, 
der gav dem en større horisont 
og friere indstillinger til mange 
spørgsmål. 
I 1950’erne udviklede foreningen 
sig. Foruden det normale for-
eningsliv, var der sygeplejeafde-
linger i 10 byer. Der var sygebe-
søg og hjælp i 14 byer, der blev 
udlånt vugger og babyudstyr i 
op til otte måneder, der blev til-
budt økonomisk hjælp og mødre 
blev sendt til Rømø Hvilehjem. 

Det stadige problem
Medlemstallene begyndte at 
dale og i 1970’erne var DHS 
nede på omkring 1200. Enkelte 
foreninger var holdt op, og Elva 
Thorup Nielsen (formand 1979-
1988) satte ord på det stadige 
problem:
“Hvordan får vi de unge til at 
fatte interesse for husmoderfor-
eningens arbejde; hvordan kan 
husmoderforeningens tilbud 

passes ind i nutidens samfund?”
Ligesom husmoderforeningerne 
i Danmark, skiftede DHS navn 
til Aktive Kvinder, men det hjalp 
ikke. I Danmark blev hovedor-
ganisationen nedlagt, og i dag 
findes der kun få lokalforeninger 
rundt omkring i landet. 
I Sydslesvig består hovedorga-
nisationen endnu, men de fleste 
lokalforeninger er nedlagte. Der 
er kun 249 aktive kvinder tilbage 
i Flensborg, Slesvig, Egernførde 
og på Før. 

Tid til februar 2024
Hvordan historien om Aktive 
kvinder i Sydslesvig ender, er 
endnu uvis. Hovedforeningen 
har indledt processen for at op-
løse sig selv. Det betyder, at der 
på tre generalforsamlinger skal 
stemmes for opløsningen. Første 
møde har fundet sted, de andre 
to følger i august og februar. Ind-
til da er der tid til at finde nogle, 
der ønsker at overtage forenin-
gen, der ligesom dets medlem-
mer og uden for rampelyset har 
haft kæmpe betydning for det 
danske mindretal i Sydslesvig.

Se billeder fra jubilæumsfesten 
på se 2 

Slesvig Roklub sætter 
tempoet op04 Afstemningsmødet: 

Historie fortalt gen-
nem modedesign07 Fokus på frivillighed: 

Du skal bare spørge 
mig!08SdU søger ungeledere 

til sommerlejr 202303

Torsdag, d. 16. marts 2023

Aktive Kvinder: Aktive Kvinder: 
En fortælling om håbEn fortælling om håb
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16.
SSF: Cafe Liva viser forestillingen ”Livet er en morgengave” 
på Harreslev-Kobbermølle Danske Skole, Harreslev kl. 19.30 
SSF Sørup: Generalforsamling, Sørup Danske Skole, kl. 18
SSF/SSW Hanved/Langbjerg: Generalforsamling, Lang-
bjerg Forsamlingshus kl. 19
SSF/SSW Skovlund-Valsbøl:: Generalforsamling, Skovlund 
Forsamlingshus, kl. 19.00
SSF Flensborg By: Foredrag v. Jagtkaptajn Peter Schinkel 
Stamp, Kongeskibet Dannebrog, Borgerforeningen, kl. 19.
SSF Slesvig: Biografaften ”Verdens værste menneske”, Sles-
vighus, kl. 19.30
SSF Mårkær og omegn: Generalforsamling, mødelokalet i 
børnehaven, kl. 19
SSF Satrup- Havetoft: Samtalesalon i Satrup, Wolleshus, kl. 
18.30

17.
SSF: Jazz i Medborgerhuset med ”The Consolation”, i Med-
borgerhuset, Egernførde kl. 20:00
Lyksborg Kvindeforening: Den slesvigske Kvindeforenings 
generalforsamling, Jaruplund Højskole kl. 17.00
SSF Damholm: Lottoaften i forsamlingshuset, kl. 19.30
SSF Torsted: Generalforsamling hos Fintzen, kl. 19
SSF Bøglund: Lottoaften i forsamlingshuset kl. 19.30

18.
SSF: Folketeatret viser forestillingen ”Eksmænd” i Stadt-
theater, Flensborg, kl. 19:30

19.
SSF Svansø/ Risby UF: Swing Dance, Risby Danske Skole, 
kl. 10.30
Mikkelberg: H.C. Andersens Eventyr. Sidste dag

20.
SSF Skovlund-Valsbøl: Sort Sol med Siggi Pfingsten fra 
parkeringspladsen Aventoft, kl. 17.30

21.
SSF Ældreklubben Skovlund-Valsbøl: Forårs- og påskelotto, 
Valsbølhus kl. 15-17
Kvindeforeningen Store Vi: Hygge og Snak, kl. 19.30
Lyksborg Kvindeforening: Udstilling: ”Flensborgske kunstne-
re på verdensudstilling i Paris 1900”,  Museumsberg Flens-
borg, kl. 14 fra ZOB, Lyksborg
Bøglund Seniorklub: Spilleeftermiddag i forsamlingshuset 
kl.14.30-17.30
SSF Slesvig: Livestream ”Kaffe” foredrag, Slesvighus, kl. 19-21
SSF Tønning: Uffes kaffebar: Uffe-Skolen, Tønning, kl. 15-17

22.
SSF Humanitært Udvalg: Udflugt ”Sort Sol” med Siggi 
Pfingsten, afgang Lornsendamm, Flensborg kl. 16.30
Store Vi-Vanderup: Hyggeeftermiddag, Tarp Kirke, kl. 15
SSF Hohn-Herred: Generalforsamling, Vestermølle Danske 
Skole, kl. 19.30
SSF/SSW Bøglund: Generalforsamling i forsamlingshuset, 
kl. 19
SSF Tarp/Jerrishøj og Tarp Danske Kirke: Hyggeeftermiddag 
med foredrag om Prag ved Erik Johansen, Kirkens lokaler i 
Tarp, kl. 15

23.
SSF: Sønderjyllands Symfoniorkester spiller koncerten ”Karl 
Jenkins:Stabat Mater på A.P. Møller Skolen, Slesvig kl. 19:30
SSF: Dansk Danseteater viser forestillingen ”Roaring Twen-
ties” i Stadttheater, Flensborg, kl. 19:30 
SSF Humanitært Udvalg: Seniorfolkedans, kl. 14.30 på 
Flensborghus
SSF Jaruplund, Veding, Sankelmark: Generalforsamling, 
Kirkens lokaler, Jaruplund, kl. 19.00
SSF Skovlund Valsbøl: Læsekreds i forsamlingshuset i Skov-
lund, kl. 19
SSF Egernførde: Ekstraordinær generalforsamling i Medbor-
gerhuset kl. 19
Slesvig Roklub: Romaraton i et døgn, kl. 19- kl- den 24.3 kl. 19

Torsdag, d. 16. marts 2023
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DHS Foreningen af Aktive Kvinder 
i Sydslesvig holdt jubilæumsfest

FESTDAG

Gudstjenester
Fredag, den 17. marts 2023 
Rendsborg kl. 18 Brask med spilleaften
 
Midfaste | 19. marts 2023 | Joh. 6,1-15 
FL Ansgar Kirke kl. 10 M. Jørgensen 
FL Helligåndskirken kl. 10 Knudsen 

FL Sct. Hans kl. 10 Saxbjørn besøg fra Herslev
FL Sct. Jørgen kl. 10 Egeris 
Harreslev kl. 11:30 Böll med dåb
Husum kl. 10 Heide-Jørgensen 
Kappel kl. 11:30 Hansen 
Lyksborg / Lyksborg Danske Skole kl. 10 Thun 
Læk kl. 10 Sloth med fernisering kl. 11
Satrup kl. 10 Mogensen 

Slv. Ansgar kl. 14 Berg familiegudstjeneste
Store Vi Kirke kl. 14 Skou 
Tønning kl. 11 Hammer 
Vanderup kl. 10:30 Skou 
Vestermølle skole kl. 14:30 Brask familiegudstjeneste
Vesterland kl. 10:30 Rasmussen 

Se også dks-folkekirken.dk/gudstjeneste
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SdU søger en ny FSJ’ler til at 
styrke Idræt, Unge & Kultur af-
delingen. Ansøgeren vil få mu-
lighed for at arbejde med en 
række spændende opgaver, 
herunder udvikling af projekter, 
arrangementer, koncerter og 
lejre, arbejde med sociale me-
dier samt klare diverse praktiske 

opgaver - alt sammen med det 
formål at gøre ungdomslivet i 
Sydslesvig endnu federe og en-
gagerende.

Udvikling
En essentiel del af FSJ-pladsen 
er også muligheden for at ud-
vikle sit helt eget FSJ-kultur pro-

jekt, og samtidig blive en del af 
et engageret og dedikeret team. 
Derudover vil ansøgeren få mu-
lighed for at deltage i forskellige 
ture og kursustilbud, hvor man 
kan lære noget nyt og udvide 
sine kompetencer.

Bliv klogere på dig selv
Ansøgningen er åben for alle 
unge, der ønsker at afprøve nye 
udfordringer og blive klogere på 
sig selv. FSJ-pladsen er en fan-
tastisk mulighed for unge, der 
ikke helt ved, hvad de skal efter 
skolen, og giver et godt indblik i 
arbejdsmarkedet.

Ansøgning
Hinnerk Petersen, SdUs kon-
taktperson for FSJ-ansøgere, 
kan kontaktes på telefon 0178-
4507406 eller via e-mail på 
hinnerk@sdu.de. Yderligere in-
formation om ansøgningspro-
cessen kan findes på www.sdu.
de.

I påskeferien åbner SdU op for 
en magisk verden, når der at-
ter inviteres børn i 4-6. klasse til 
Fantasylejr. Lejren finder sted fra 
den 17. til den 20. april på Tydal 
Spejdergård, og sidste chance 
for tilmelding er søndag den 19. 
marts.

En lejr fyldt med sjov 
Fantasylejren byder på en bred 
vifte af aktiviteter, der alle er 
baseret på et overordnet fanta-
sykoncept. Tidligere år har der 
været teater, quidditch, kemila-
boratorier, skattejagt, filmværk-
sted og lasertag, og der vil helt 
sikkert også være masser af 
spændende aktiviteter at vælge 
imellem i år, som SdUs unge- og 
kulturkoordinator Nina Weiss-
beck forklarer:
- Der er noget for enhver smag, 
og børnene vil have mulighed 
for at udforske deres kreative si-
der, samtidig med at de har det 
sjovt med vennerne.

Nyt terræn
For første gang afholdes fanta-
sylejren på Tydals Spejdergård 
som har et stort areal til lejrens 
aktiviteter til rådighed.
- Det bedste ved fantasylejren 
er, at det ikke kun er en dagstur, 
det er en overnatningslejr, hvor 
børnene vil have mulighed for at 
tilbringe tid sammen med andre, 
der deler deres interesse for rol-
lespil og fantasy. Spejdergården 
Tydal er det perfekte sted til det-
te, da den er omgivet af smuk 
natur og giver børnene en chan-
ce for at udforske og nyde det 
udendørs, forklarer Nina.

Pris og tilmelding
Prisen for fantasylejren er 90 € 
(70 € for søskende). Tilmelding 
skal ske via mail til tilmelding@
sdu.de. Spørgsmål til lejren kan 
rettes mod Nina Weissbeck på 
telefon 0178-4507405 eller mail 
nina@sdu.de.

Tilmeldingsfrist for 
årets mest magiske 
lejr nærmer sig

JOB

FANTASYLEJR

18
. M
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Sommeren nærmer sig, og for 
mange børn og unge betyder 
det en uge fyldt med sjove ak-
tiviteter på SdUs årlige som-
merlejr. SdU søger derfor unge-
ledere, der kan hjælpe med at 
gøre lejren til en succes. Isabelle 
Barkholz og Rune Carstensen 
var begge to en del af lederteam-
et sidste år og står igen i år klar 
til at give børn og unge en ufor-
glemmelig uge når lejren finder 
sted fra den 14. til den 23. juli.

Godt humør og hygge
Som ungeleder på lejren, vil 
man have medansvar for bør-
nene og forventes at være initi-
ativtager og altid i godt humør. 
Isabelle og Rune beskriver lejren 
som en sjov uge med masser af 
frihed og mulighed for at kom-
me tæt på både børn og andre 
ledere. Der er også planlagt en 
planlægningsweekend, hvor alle 
ledere kan møde hinanden og 
hygge sig inden lejren.

Hvad er en ungeleder?
- Hvis du er en person, der er 
passioneret omkring at arbejde 
med børn og elsker at tilbyde en 
bred vifte af aktiviteter, er dette 
din chance for at tage ansvar og 
sætte dit unikke præg på som-
merlejren, forklarer SdUs Unge- 
og kulturkoordinatorer Nina 
Weissbeck. 
Som ungeleder har man en vig-
tig rolle og får mulighed for at 
give børnene en uforglemmelig 
uge fyldt med sjov, aktiviteter 
og læring. Isabelle fortæller, at 
det bedste ved at være ungele-
der er, at man kan sætte sit eget 
præg på lejren og være sam-
men med både børn og lederne 

på en anden måde. Man er fri 
og kan fjolle rundt og gøre ting 
man måske ikke kan gøre i dag-
ligdagen. Rune på sin side deler, 
at sidste år kom en af børnene 
hen til ham og sagde, at det var 
den bedste uge i hans liv. Det er 
netop det, som lederne stræber 
efter - at lave en uforglemmelig 
uge for børnene. Samtidig op-
lever de at teamet også har tæt 
sammenhold udenfor lejren.
- Selvom det er en kort periode, 
kommer man tæt på hinanden, 
forklarer de begge to.  

SdUs Sommerlejr 2023
Sommerlejren er et overnat-
ningsarrangement for børn i 
5.-8. klasse. Tidligere har lejren 
tilbudt aktiviteter som fodbold, 
håndbold, kajak, skate, gymna-
stik og dans. I år vil lejren dog 
også give mulighed for at prøve 
kræfter med teltlivet, da lejren 
for anden gang bliver afholdt på 
Tydal Spejdergård. 

Nu er det din tur
SdU søger personer mellem 16-
30 år der har lyst til at lave den 
fedeste lejruge for børnene, men 
opfordrer alligevel alle alders-

grupper til at sende deres per-
sonlige ansøgning, da det kan 
være, der er brug for en suppor-
ter for en dag. 
Arbejdet som ungeleder er frivil-
ligt og ulønnet, men der gives en 
lille godtgørelse. 
Ansøg om at blive ungeleder 
ved at scanne og udfylde for-
mularen. Spørgsmål kan rettes 
mod Nina Weissbeck på nina@
sdu.de.

SdU søger ungeledere til sommerlejr 2023
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Kom bag scenen af ungdomsli-
vet i Sydslesvig

Havedag i Husum
Lørdag den 18. marts holder 
SSF Husum og omegn havedag.
Terrassen bag Husumhus skal 
gøres ren, og de små grønne 
arealer sammesteds skal gøres 
forårsklar. Arbejdet begynder 
klokken ti, og efterfølgende ser-
veres den traditionelle påskeret 
skidne æg.
Det er kogte æg med senneps-
sauce.
Medlemmer, der har lyst at være 

med, er velkomne. Hvis nogen 
gider levere en kage til kaffen, 
er det fint, vil man give en hånd 
med haven, er det også.
Og vil man bare komme til en 
snak om distriktets aktiviteter, er 
det også helt fint.
Ønsker man at deltage i spis-
ningen, beder distriktet dog om 
tilmelding på 
caspersen.dany@gmail.com
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Her inden rosæsonens start 
skruer Slesvig Roklub op for 
tempoet. Det sker med et hæs-
blæsende arrangement, hvor 
klubbens roere forsøger at ro ti 
maratoner på romaskinerne på 
ét døgn - i alt 421,95 kilome-
ter. Begivenheden finder sted 
torsdag den 23. marts fra kl. 19 
til fredag den 24. kl. 19. Gæster 
er velkomne til at kigge forbi 
torsdag aften og få et indtryk af 
foreningslivet i roklubben. Om 
fredagen kan gæster overvære 
slutspurten fra 16:30 til 19:00. 

Der tilbydes drikkevarer på klub-
bens balkon, hvor man både kan 
slukke tørsten, heppe og få en 
lille snak. 
Og så kan der forhåbentlig også 
skåles på, at målet er nået.

Gæster kan bidrage
Slesvig Roklub foreslår, at for-
stærkning gerne tages imod! 
På en gæste-romaskine kan der 
nemlig bidrages med et par eks-
tra kilometer. Selv nybegyndere 
kan yde et lille bidrag for sjovs 
skyld. Der er en energibar som 

belønning til alle, der ror 1000 
meter eller mere. Medbring 
sportstøj og indendørs sports-
sko.

Standerhejsning
Søndag den 26. marts er der 
standerhejsning. Udendørssæ-
sonen åbnes kl. 13:30 foran bå-
dehallen, og standeren hejses 
på højtidelig vis. Der synges 
sange og udbringes et leve for 
Slesvig Roklub. Mens spejder-
orkestret underholder publikum, 
tager roere på en ultrakort første 
rotur omkring Mågeøen. Der-
efter er der kaffe og kage med 
hyggeligt samvær i klubbens 
stue, som netop er blevet mo-
derniseret med nye lamper, so-
faer og møbler, som er doneret 
af A.P. Møller Fonden.

Åbent hus
På åbent hus dagen den 1. april, 
hvor flere af mindretallets insti-
tutioner og foreninger i Sles-

vig-Flensborg Amt på samme 
dag holder åbent hus, er der fra 
kl. 10 - 13 mulighed for at lære 
at binde knob og stik, og selv-
følgelig se den flotte bådehal og 
klubbens øvrige faciliteter. Som 
gæst må man gerne afprøve ro-
maskinerne og har måske mu-
lighed for at komme ud på en 
lille prøvetur i robåden med en 

instruktør. Man kan deltage i et 
halv times danskkursus kl. 12, og 
der står kaffe og kage på bordet.
Hvis man leger med tanken om, 
at man gerne vil lære at ro, så er 
det nu, man skal tage kontakt til 
klubben. Efter påskeferien star-
ter roklubbens begynderkursus, 
også kaldet roskolen. Det er et 
intenst 3-ugers lynkursus, hvor 
instruktører står parate og ud-
danner de nye roere, så de hur-
tigt kan komme på vandet. Det 
er det eneste uddannelsesforløb 
i denne udendørssæson.
Kom og se den fantastisk smuk-
ke beliggenhed ved Slien, nyd 
atmosfæren og samværet i Lui-
senbad 6. Forespørgsler kan ske 
via mail til info@slesvig-roklub.

Slesvig Roklub sætter tempoet op

Sydslesvig er fyldt med aktive 
mennesker. Det viste Løveløbet 
2022, der satte hele regionen i 
bevægelse. Nu ønsker SdU at 
fortsætte denne positive ud-
vikling ved at oprette gang- og 
løbegrupper med det formål at 
skabe en aktiv fællesskabsople-
velse, der sætter gang i kroppen 
samtidig med at der kan opbyg-
ges et socialt netværk.

Gå-værter og løbetrænere sø-
ges
SdU vil sætte lokalmiljøerne i 
bevægelse og hjælpe med at få 

gang i den gode oplevelse ved 
at gå en tur eller endda løbe 
sammen. I den forbindelse søger 
organisationen gå-værter og lø-
betrænere som kan sætte gang i 
motionen. Ydermere støtter SdU 
de foreninger eller grupper, der 
ønsker at sætte gang i sådanne 
grupper med tilskud og hjælp.
- En Gå-vært er ikke nødvendig-
vis én, der går superlangt eller 
hurtigt. Det er nærmere en per-
son, som har en god energi og 
evner at favne en masse forskel-
lige mennesker, forklarer Hin-
nerk Petersen, SdUs område-

leder for Idræt, Unge og Kultur, 
og pointerer, at med Løveløbet 
2023 lige rundt om hjørnet, kun-
ne det være en fin anledning til 
at begynde.
Løveløbet 2023 finder sted søn-
dag den 17. september og er 
igen fordelt på forskellige start-
steder rundt omkring i Sydsles-
vig. Tilmeldingen åbner den 01. 
april. SdU ønsker at opbygge et 
fællesskab gennem motion, som 
Hinnerk forklarer.
- SdU drømmer om at sætte 
hele Sydslesvig i bevægelse, og 
Løveløbet er et årligt nedslag i 

denne sammenhæng. Løbe- og 
ganggrupper er noget, vi ligele-
des ønsker at stifte som en ud-
videlse af den gode oplevelse, vi 
alle havde på Løveløbet.”

En nem form for motion
En af de bedste ting ved gang er, 
at det ikke kræver noget særligt 
udstyr – bare et par gode sko. 
Gang er dermed en fantastisk 
måde at komme i gang med 
motion på. Regelmæssige gå-
ture styrker musklerne i kroppen 
og kan forbedre ens kondition. 
Frisk luft og udendørsaktiviteter 
understøtter vores immunsy-
stem og derudover er der man-
ge undersøgelser, der viser, at 
regelmæssig gang kan gøre os 

gladere og reducere stress.
Har man lyst til at blive en del 
af dette initiativ og prøve kræf-
ter som gå-vært eller løbetræ-
ner, kan man kontakte Hin-
nerk på hinnerk@sdu.de eller 
01784507403. 
Læs mere om at blive gå-vært 
og løbetræner her:

SdU vil sætte Sydslesvig i bevægelse 
med løbe- og ganggrupper

M
OT

IO
N

AKTIVITETER
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Mikkelberg: Billedet som indgang til H. C. Andersen
Søndag den 19. marts er sidste 
mulighed for at se udstillingen 
”Illustrationer til H.C. Andersens 
Store Eventyrbog”. 
Mange besøgende har allerede 
været forbi for at se de 89 illu-
stratorer fra Dansk Forfatterfor-
bunds bud på, hvordan man i 
dag kan illustrere H. C. Ander-
sens mange eventyr. Ligesom 
nogle eventyr er sørgelige og 
andre morsomme, er illustrati-
onerne det også. Udstillingen 
er helt ny, og Mikkelberg er det 
første sted, den vises. Efter Syd-
slesvig rejser udstillingen videre 
til Dokk1 i Aarhus.

Jazz på Flensborghus byder, den 
31. marts, Girls in Airports vel-
kommen.
De fylder Flensborghus med de-
res helt egen lyd.
Girls in Airports er en af de få 
unge, danske indie-jazzbands, 
som er lykkes med at slå igen-
nem i udlandet. 
I Tyskland repræsenteres de af 

et af landets førende booking-
selskaber og spiller for fyldte 
koncertsale, hvor end de kom-
mer hen.
Bandet har turneret i lande som 
USA, Kina, Brasilien og i det me-
ste af Europa. I november 2020 
udgav Girls in Airports deres 
sjette album, der bærer titlen 
”Dive”.

Albummet er skabt ud fra en 
indre nødvendighed og marke-
rer en frisættelse af bandets lyd, 
hvor ideerne pibler frem på en 
måde, der er ny i bandets musik. 
På albummet vender bandet til-
bage til den nerve og energi, der 
fik musikerne til at finde sam-
men i 2009. 
”Dive” blev i maj 2021 fulgt af al-
bummet ”Leap”, der er kulmina-
tionen på et toårigt samarbejde 
med Aarhus Jazz Orchestra. Det 
er et ambitiøst værk, som flytter 
bigband-lyden ind i nutiden og 
viser, hvor magisk og levende et 
stort jazzorkester kan lyde.
Koncerten præsenteres af SSF 
og SdU. Den starter klokken 
20:00, og billetter kan købes her:
www.ssf-billetten.de, tlf. +49 461 
14408125, SSFs sekretariater, 
Aktivitetshuset, sh:z Ticketcen-
ter, Nikolaistr. 7, Flensborg, Rei-
sebüro Peelwatt, Marie-Curie-
Ring 39, Flensborg, eller ved 
indgangen.

Roaring Twenties – dans og 
jazzede toner i Flensborg
En boblende og aktuel dobbelt-
forestilling inspireret af verdens 
tilstand og de nye brølende 
20’ere venter publikum den 23. 
marts i Stadttheater i Flensborg.
Står verden på tærsklen til en 
gentagelse af ”The Roaring 
Twenties”, hvor kunst og sel-
skabsliv boblede over af eufori, 
fællesskab og livsglæde efter et 
år med global usikkerhed, frygt 
og isolation? Er man i gang med 
et helt nyt historisk kapitel - og 
i så fald, hvad brøles der ad i 
2020’erne? 
Disse spørgsmål bliver under-
søgt i Pontus Lidberg’s del af 
den postpandemiske dobbelt-
forestilling Roaring Twenties, til 
et forfriskende mix af nykom-
ponerede jazzede toner og club 
beats af den elektroniske Kø-
benhavnerduo Den Sorte Skole. 
Forestillingens første del ”The 
Hollow Men” blev skabt af den 
anerkendte norske koreograf Ina 

Christel Johannessen.
Den manglende politiske vilje i 
klimaspørgsmålet er et gennem-
gående tema i Johannessens 
politiske og aktuelle værker. I 
dette værk udforsker danserne 
de forandringer, som verden står 
overfor lige nu, inspireret af for-
fatter T. S. Eliots mørke og drøm-
mende digt fra 1925 af samme 
navn.

Roaring Twenties præsenteres 
af SSF torsdag den 23. marts kl. 
19:30 i Stadttheater i Flensborg.

Billetter: 
www.ssf-billetten.de, +49 461 
14408 125, SSFs sekretariater, 
Aktivitetshuset, sh:z Ticketcen-
ter, Nikolaistr. 7 FL, Reisebüro 
Peelwatt, Marie-Curie-Ring 39 
FL og ved indgangen.

”Stabat Mater” spiller på 
A.P. Møller Skolen i Slesvig

Dirigenten David Riddell står i 
spidsen for Sønderjyllands Sym-
foniorkester og gymnasiekor fra 
Sydslesvig og syd- og sønder-
jylland i Slesvig, den 23. marts, 
med Karl Jenkins værk ”Stabat 
Mater”
Sønderjyllands Symfoniorkester 
opfører sammen med de syd- 
og sønderjyske gymnasiekor 
samt gymnasiekor fra Sydsles-
vig, solisten Francine Vis og di-
rigenten David Riddell, Karl Jen-
kins’ Stabat Mater. Værket af den 
walisiske komponist Karl Jenkins 
er baseret på en bøn fra det 13. 
århundrede Stabat Mater. I lig-
hed med mange af Karl Jenkins’ 
øvrige værker forener han også i 

dette værk musikalsk inspiration 
fra såvel vestlig symfonisk orke-
stertradition med forskellige et-
niske blæseinstrumenter og vo-
kaltraditioner fra Mellemøsten. 
Med Francine Vis, som dagens 
solist og David Riddell ved roret, 
venter der en aften med smuk 
musik.
Konceren er arrangeret af SSF. 
Den starter klokken 19:30, og bil-
letter kan købes her:
www.ssf-billetten.de, +49 461 
14408 125, SSFs sekretariater, 
Aktivitetshuset, sh:z Ticketcen-
ter, Nikolaistr. 7 FL, Reisebüro 
Peelwatt, Marie-Curie-Ring 39 
FL og ved indgangen.

Livet på og bag skærmen: Studievær-
ten Kåre Quist gæster Harreslev

Man bliver klogere på TV, når 
man har oplevet journalist og 
TV-vært Kåre Quist på Harre-
slev-Kobbermølle Danske Skole 
den 30. marts. 
Hvad løber der gennem hovedet 
i sekunderne før man går live på 
skærmen?
Hvordan bliver man TV-vært?
Hvordan forsøger ministre, pres-
sechefer og direktører at styre 
og påvirke studieværten før et 
live-interview? 
Kåre Quist fortæller om alt det 
man IKKE ser på skærmen – 
han fortæller om de spørgsmål, 
der aldrig blev stillet – og hvorfor 
de ikke blev stillet.
Kåre Quist fortæller ærligt og 
humoristisk om studieværtens 

rolle. Om kampen for at komme 
gennem nåleøjet i de mange 
castinger inden man bliver TV-
vært.
Kan man overhovedet stole på 
det man ser på TV?
Efter dette foredrag ser man ikke 
TV på samme måde igen. 
Foredraget, der starter klokken 
19:30, varer en time. Bagefter er 
der mulighed for at stille spørgs-
mål.
Foredraget er arrangeret af SSF 
Harreslev, SSF Flensborg Amt, 
SSF Flensborg By, og Flensborg 
Bibliotek.
Entrèen er på 12,- euro for 
SSF-medlemmer/14,- € for ik-
ke-medlemmer.

International kendt ungt dansk 
indie-jazzband gæster Flensborg

31. MARTS

INDTIL 19. MARTS

30. M
ARTS

23. MARTS

23. MARTS

(Foto: Raphael Frisenvænge Solholm)
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TØNNING

Uffe serverer 
kaffe på tirsdag
På tirsdag, den 21. marts, 
holder Uffes Kaffebar igen 
åben fra 15-17 på Uffe-Sko-
len i Tønning.

Denne gang er påsken te-
maet, og Britta laver påske-
klip med børnene.

Bogbussen er i skolegården 
fra klokken 14:30 til 15:15.

RENDSBORG-EGERN-
FØRDE

Datoer for ge-
neralforsam-
linger
SSF Hohn-Herred har 
flyttet generalforsamling 
til onsdag, den 22. marts 
2023. Den holdes klokken 
19:30 på Vestermølle Dan-
ske Skole. Oprindeligt skulle 
mødet have fundet sted i 
starten af marts.

I Egernførde holder SSF 
Egernførde ekstraordinær 
generalforsamling torsdag 
d. 23. marts kl. 19 i Medbor-
gerhuset, og amtet (SSF 
Rendsborg-Egernførde 
Amt) holder generalforsam-
ling torsdag, den 30. marts. 
Det er ligeledes kl. 19 og 
ligeledes i Medborgerhuset.

SSW og SSF

Generalforsam-
linger i Flens-
borg 
I SSW-Øst holdes der 
generalforsamling fredag 
den 24. marts på Margre-
the-Gudme-Hjemmet. Her 
starter mødet kl. 19:00 med 
en fællesspisning. Ca. kl. 
19:30 tages der så hul på 
den årlige generalforsam-
ling med valg af hele besty-
relsen samt de delegerede. 
Der skal også tages stilling 
til en mulig sammenlæg-
ning med SSW-Tarup. 
Tilmelding til Wilma Nissen 
på telefon 0461 36614, eller 
til Berit Erichsen på mail 
(berit.erichsen@ssw.de).

SSF-Engelsby Distrikt 
holder generalforsamling 
mandag den 27. marts, kl. 
19:00, ligeledes på Mar-
grethe-Gudme-Hjemmet. 
Dagsorden består blandt 
andet af valg af formanden, 
bisiddere, suppleanter og 
de delegerede for både 
landsmødet og bygeneral-
forsamlingen. Der serveres 
der en bid mad og derfor 
beder bestyrelserne om en 
tilmelding til formand Dirk 
Jäger på tlf. 0461 3134400 
eller mail: (dj.dirkjaeger@
gmail.com).

Det Lille Teater havde sidste 
onsdag premiere på forestillin-
gen ”Stumper og Stykker”. En 
meget vellykket premiere, som 
er starten på fornyet aktivitet på 
teatret, der har en del projekter 
og forestillinger på bedding. 
Det var tydeligt at publikum var 
glade og meget optagede af de 
forskellige korte stykker drama, 
som forestillingen er sammen-
sat af. Fra det humoristiske over 
det tragiske til det absurde. Hvil-
ket helt klart faldt i publikums 
smag. På scenen havde en del 
nye medlemmer af teatret debut 
og efter tæppefald var der et lille 

glas til de medvirkende og alle 
gæster. Der var en sprudlende 
stemning, som tegner godt for 
teatrets fremtid. Torsdag, fredag 
og lørdag opførtes stykket og 
der er en mulighed for at over-
være opførelsen igen lørdag 25. 
marts kl. 17:00 og onsdag den 
29. marts kl. 20:00. Til disse op-
førelser vil teatrets faste musiker 
Hans Jacob Jessen, som et eks-
tra indslag, akkompagnere. 
Derudover er teatret med denne 
produktion inviteret til at deltage 
i DATS Seniorteaterfestival den 
21. april i Svendborg.

Fitness Workshops

Den 26. marts fra klokken 11:00 
– 12:30 byder fitnessinstruktør 
Maria Näsström på 2 fitness 
workshops i Cross Dance og 

Tabata i Idrætshallen, Flensborg. 
Prisen er 10 € inkl. frugt og vand. 
Tilmelding foregår via mail til 
rene@sdu.de inden 22.03.2023.

Foreningen Norden 
mødes på Mikkelberg

Foreningens medlemmer mø-
des i år på Mikkelberg til den år-
lige generalforsamling. Den fore-
går lørdag den 25. marts 2023 
og den starter klokken 14:00, 
hvor Mikkelbergs leder, Lisbeth 
Bredholt Christensen, fortæller 
om Mikkelbergs istandsættelse 
og den kommende udstilling. 
Klokken 14:30 serveres der kaffe 
med brød. Derefter starter selve 
generalforsamlingen.
Foreningen Norden i Sydslesvig 
har et særligt forhold til Mik-
kelberg som ”Nordisk center 
for kunst og cricket”. Det vil for-
eningen gerne vise ved også at 

mødes der. Bestyrelsen har dog 
valgt at flytte generalforsamlin-
gen til den 25. marts om efter-
middagen, da de lidt sent indså, 
at nogle af foreningens medlem-
mer næppe ville være glade for 
at køre så langt som til Mikkel-
berg tirsdag den 28. marts om 
aftenen, som oprindeligt plan-
lagt. Det beder bestyrelsen om 
forståelse for. Samtidig håber 
den, at rigtig mange medlem-
mer vil møde op og gøre brug af 
det medlemsdemokrati, som er 
grundlaget for generalforsam-
linger.

25. MARTS

AMATØRTEATER

Vellykket premiere på 
Det Lille Teater

Det Grå Guld - mødet over grænsen
Grænseforeningen Aabenraa 
og Sydslesvigsk Forening Flens-
borg By byder på et nyt møde 
i rækken “Det Grå Guld”. Det 
lægger op til interessante fort-
ællinger om livet i grænselandet 
ud fra den personlig vinkling og 
livsfortælling. 
Nordfra fortæller erhvervs-
manden, politikeren og kunst-
mæcenen Christian Panbo fra 
Aabenraa om sit righoldige og 
engagerede liv. Han bygger træ-
huse, er politisk aktiv og sam-
ler på guldalderkunst. En mand 
med indsigt og udsyn.
Sydfra fortæller sydslesvigeren 
med stort S, Flemming Meyer, 
om sit liv som familiemenneske, 
motorcykelentusiast, folkeskole-
lærer og politiker. Mest kendt er 
Flemming Meyer som SSW-po-

litiker, tidligere medlem af Land-
dagen i Kiel og landsformand for 
SSW.

Det praktiske
Mødet holdes den 30. marts 
2023, kl. 14:30 i Billedsalen på 
Folkehjem i Aabenraa.
Der er gratis entré. Tilmelding 
foregår via bysekretariatet per 
mail (flby@syfo.de) eller på te-
lefon 0461 14408-125/-126/-127.

30
. M

AR
TS

Prag i ord og billeder
SSF Tarp/Jerrishøj Distrikt og 
Tarp Danske Kirke inviterer til 
hyggeeftermiddag. Den holdes 
tirsdag den 22. marts 2023, kl. 
15:00 i kirkens lokaler i Tarp (Har-
kielweg 2). Foruden en masse 
hygge, byder arrangementet på 
et besøg af Erik Johansen, der 
fortæller om Prag i ord og bille-
der.
Alle er velkomne. 22. MARTS
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Nyt ansigt i bestyrelsen i Husum

Timo Hehnke blev i fredags ny-
valgt til bestyrelsen i SSF Hu-
sum og Omegn.
Hehnke, der er 44 år og har børn 
i Husum Danske Børnehave, 
kunne ikke møde op, men havde 
fremsendt skriftligt tilsagn om, at 
han gerne ville vælges.
Han afløser Inga Lilge, der hav-
de bedt sig fri.
Andre Lambertsen, Christine 
Groß og Hans Heinrich Pauly 
blev genvalgt.
Genvalgt blev også formanden, 
Daniela Caspersen.
Hun kunne i beretningen glæde 

sig over et aktivt andet halvår i 
distriktet.
Weekendudflugt til Ebeltoft og 
nytårskur med unge talere og 
ung musik var blandt aktiviteter-
ne, hun nævnte.
Nytårskuren var egentlig på pro-
grammet allerede året før, men 
da måtte talen og musikken 
lægges ud på nettet, da det ikke 
var tilladt at samles.
Det blev dengang set af over 
200 personer, men fremmødet 
da den blev holdt ”live” var heller 
ikke så ringe.
Der kom over fyrre deltagere.

VALGT

26
. M

AR
TS
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Mandag aften holdt SSFs Ho-
vedstyrelse møde på Slesvighus. 
På dagsordenen stod blandt an-
det nedlæggelsen af distrikter-
ne Nyhus og Munkbrarup/Ves, 
begge i Flensborg Amt. 
Amtskonsulent Marike Hoop 
orienterede forsamlingen om, 
at Nyhus havde 53 medlemmer. 
De overdrages nu til Harreslev 
ligesom distriktets formue går til 
Harreslev. 
Distriktet i Munkbrarup/Ves 
havde 131 medlemmer, der nu 
fordeles på distrikterne Lyks-
borg (77), Husby (26), og Hatt-
lund/Langballe (19). Desuden er 
der ni medlemmer, der fordeles 
til andre distrikter. 
Marike forklarede, at der havde 
været mange forsøg på at få 
gang i Munkbraurup/Ves, hvor 

der bor mange familier med 
børn i de danske institutioner. 
Men det har været udfordrende, 
fordi de gerne vil være tilknyttet 
skoledistrikterne, der er sam-
mensat på en anden måde. Ud 
fra det er medlemmerne nu ble-
vet fordelt på de andre distrikter, 
så de matcher fremtidige sko-
ledistrikter. Medlemmerne kan 
dog efterfølgende selv vælge, 
om de muligvis hellere vil være 
tilknyttet et andet distrikt. 
Formuen fra det nedlagte di-
strikt Munkbrarup/Ves fordeles 
procentuelt på de andre distrik-
ter og Oksbøl Forsamlingshus 
gives tilbage til Skoleforeningen. 

Udvider samarbejdet med SdU
Et andet punkt på dagsordenen 
var “Nyt fra SSFs udvalg”. Her 

kunne Matthias Runge, formand 
for Kulturudvalget, berette, at 
udvalget i januar holdt årets 
første fællesmøde med SdUs 
Koncertudvalg. Ved det blev der 
drøftet nye ideer og der blev set 
på, hvor SdU og SSF kan få end-
nu flere synergieffekter, og hvor 
der er yderligere samarbejdspo-
tentiale.
Desuden fortalte Matthias, at 
SSFs Kulturudvalg for tiden for-
søger at få en koncert med Who 
Killed Bambi på plads. Det er et 
band bestående af seks stry-
gere, der spiller sammen med 
kendte danske/skandinaviske 
kunstnere som for eksempel Te-
itur, Eivør, Thomas Buttenschøn 
og Lydmor.

Arbejdsudvalg besluttet
Hovedstyrelsens medlemmer 
skulle på mødet mandag aften 
også tage stilling til SSFs organi-
sationsudvalg, der er et arbejds-
udvalg. Sven Nielsen fra Flens-
borg Amt havde forleden spurgt 
ind til, hvad udvalget gør, når det 
ikke arbejder på for eksempel 
vedtægterne. På baggrund af 
det foreslog Forretningsudval-
get, at siden organisationsud-
valget er et rent arbejdsudvalg, 
nedsættes det fremover kun, når 
der er konkrete arbejdsopga-
ver. På den måde kan det også 

sammensættes med folk, der 
har kompetencer på relevante 
områder. Forslaget faldt i god 
jord, men amtskonsulent Peter 
Hansen mindede om, at man 
dog skulle tænke med ind, at der 
også hører en opfølgning med til 
arbejdsopgaverne. 
- Der er i Danmark tit en ke-
delig tendens til, at når man 
for eksempel først har fået nye 
vedtægter, så gider man ikke se 
mere på dem. Men det er vigtigt 
også at vurdere, om forandrin-
gerne fungerer efter hensigten, 
lød det fra Peter Hansen.

Formandens beretning
Mødet i Hovedstyrelsen bød 
også på en orientering fra 
SSF-formand Gitte Hou-
gaard-Werner. Hun fortalte om, 
hvad der fra ledelsens side er 
sket siden Hovedstyrelsens 
medlemmer mødtes sidst. Hun 
kom ind på SSFs beslutning om 
at trække sig fra Det Sydslesvig-
ske Samråd. En beslutning, der 
blev truffet af en enig Hovedsty-
relse, der er SSFs øverste organ 
mellem Landsmøderne. 
Hun nævnte i den forbindelse de 
repræsentative opgaver i min-
dretallet, som er en af de ting, 
der synes at forstyrre nogle og 
gang på gang er grund til splid. 
- Jeg vil gerne fastslå, at det ikke 

er en opgave SSF bare har ta-
get, men den blev givet allere-
de tilbage i 1920 – og det er en 
selvfølge, at vi med respekt for 
hele mindretallet og det dan-
ske, udøver dette hverv med 
stor ydmyghed, men også med 
den nødvendige selvforståelse 
i forhold til, at det er en af vo-
res kerneopgaver, sagde hun og 
tilføjede, at det med de repræ-
sentative opgaver ikke går ud 
på bonede gulve og fornemme 
receptioner. 
- Dem er der også nogle af, 
men det er kun en meget lille 
del af det vi mener, når vi taler 
om det repræsentative arbejde. 
Det handler for eksempel om 
at give høringssvar eller om at 
minde om vores tilstedeværelse, 
når politikere beslutter at lukke 
grænsen. Langt hen ad vejen 
handler det ret beset om at be-
tjene politikere og embedsfolk, 
så de kan få viden om mindre-
tallet.
Formanden kom efterfølgen-
de ind på emner som EURO-
PEADA, distrikternes general-
forsamlinger, en række andre 
arrangementer samt SSFs Ho-
vedstyrelsesseminar, der holdes 
den 25. marts.
Det næste ordinære møde i Ho-
vedstyrelsen er den 9. maj i Hu-
sum.  

SSFs Hovedstyrelse holdt møde i Slesvig

Historie fortalt gennem modedesign KFUM er nu klar 
til landsstævnet

I weekenden fra den 17. til den 19. 
marts er den sydslesvigske klub 
KFUM Bordtennis igen med til 
landsstævnet i Danmark. Den 
spilles i Vejen, og spillerne fra 
KFUM er i den grad klar til at slå 
den lille hvide bold over nettet. 
For bedre at kunne vise, hvor 
klar spillerne er, fik de forleden 
spritnye trøjer. Dem har Bernd 

Neugebauer fra virksomhe-
den Neugebauer Haus Service 
sponsoreret, og spillerne er lige-
som træner Uve Petzke-Loeck 
meget glade for de fine trøjer. Nu 
gælder det så om at få spillerne 
klar til at sikre nogle gode resul-
tater ved Landsstævnet. Tøjet til 
det har de i hvert fald.  

FOLKEVALGT
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“Hvem havde troet at et historie-
foredrag kunne være så spæn-
dende?”
Sådan sagde Jens A. Christi-
ansen på vegne af et begej-
stret publikum tirsdag aften på 
Flensborghus. Generalsekre-
tærens ord kom efter den syd-
slesvigske modedesigner Anna 
Toftgaard-Hansen havde holdt 
sit foredrag ved afstemnings-
mødet på Flensborghus. Mø-
det blev holdt i anledning af, at 
den 14. marts markerer afstem-
ningsdagen i zone 2 ved folke-
afstemningen 1920. En dag de 
dansksindede i Sydslesvig ikke 
har ønsket at fejre, men siden 
jubilæumsåret 2020 er begyndt 
at markere. 
Det vil sige, at afstemningsmø-
det tirsdag aften var præget af 
historien. Det kunne heller ikke 
være anderledes, men historie 
kan fortælles på mange måder, 
og det er modedesigner Anna 
Toftgaard-Hansen et strålende 
eksempel på. 

Inspireret af familien
SSF og Historisk Samfund Søn-
derjylland, Sydslesvig Kreds, står 
for afstemningsmødet og de 
havde inviteret den sydslesvig-
ske modedesigner, hvis bache-
loropgave er mundet ud i mode-
kollektionen »En Ridderkvinde i 
sygeplejerkofte«.
Tirsdag aften fortalte Anna, at 
hun altid har interesseret sig for 
historie og politik. Da hun på et 
tidspunkt hørte om, hvilke be-
klædningsgenstande man fandt 

ved udgravninger gik det op for 
hende, at tøj er en del af histori-
en. Mode er og har altid været 
identitetsskabende, og netop 
det fascinerer Anna.
- Jeg elsker modedesign, fordi 
jeg elsker gode historier, fastslog 
hun tirsdag aften.
Hendes interesse for historien 
gjorde, at Anna beskæftigede 
sig meget med sin egen familie-
historie. Især hendes bedstefar 
og tipoldefar fik hende til at dyk-
ke ind i historien. Der var dog en 
ting, hun savnede i bøgerne.
- Det var svært at finde materi-
ale om kvinderne. Det var dem, 
der stod for kaffebordet og alt 
andet praktisk, når mændene 
holdt stormøder. Det var ofte 
også dem der led mest, når fa-
milier offentligt bekendte sig til 
det danske.

Kvinderne var brobyggere
Modedesigneren beklagede i sit 
foredrag, at kvindernes historie 
er gået lidt under. De har som 
sygeplejerske nemlig også be-
søgt flertalsborgere og var alle-
rede dengang en slags ambas-

sadører for de dansksindede. 
- Det er synd vi ikke taler mere 
om deres stille aktivisme. De var 
ofte brobyggere til flertalsbefolk-
ningen, og de forstod mindre-
tallet på mange måder, som vi 
forstår det i dag, fastslog Anna.
Ord, der faldt i god jord ved af-
stemningsmødet. 
- Jeg håber, at den bro du har 
bygget her i aften også kan bru-
ges andre steder, lød det afslut-
tende fra SSFs generalsekretær. 

Hilsner, fællessang og kager
Afstemningsmødet på Flens-
borghus bød foruden foredra-
get fra Anna Toftgaard-Hansen 
på en hilsen fra SSF-formand 
Gitte Hougaard-Werner samt 
en hilsen fra generalkonsul Kim 
Andersen. Han tog over efter 
at Benny Engelbrecht i sidste 
øjeblik måtte melde afbud på 
grund af forhandlinger på Chri-
stiansborg. Desuden bød mødet 
på fællessang og et fyldigt kaf-
febord. Mødet blev afrundet af 
Kirsten la Cour, formand for Hi-
storisk Samfund Sønderjylland, 
Sydslesvig Kreds. 

INSPIRERENDE
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Af Tilla Rebsdorf

”Jeg mangler en til at hjælpe mig 
med lilleputterne på søndag. Var 
det noget for dig? Det tager en 
times tid, og du kan køre med 
mig”. 
Sådan kan en helt konkret op-
fordring lyde, hvis en forening 
føler, at det kniber med de un-
ges interesse for at lave et styk-
ke frivilligt arbejde. De skal føle, 
at de er vigtige. Og spørges, ja 
det skal der! Det viser den sene-
ste undersøgelse, som DGI har 
lavet for at gøre op med postu-
latet, at ”frivilligheden er under 
pres”, fortæller Janne Bonde, for-
enings- og kommunekonsulent 
under DGI (Danske Gymnastik 
og Idrætsforeninger) i Aabenraa. 
- Spørger du et ungt menneske 
i din forening, svarer knap syv 
ud af 10 ja til at engagere sig, 
så der er masser af håb. Under-
søgelsen viser, at mange unge 
gerne vil give et nap med, men 
de er aldrig blevet spurgt. Her 
må bestyrelserne på banen og 
sælge den gode historie, siger 
Janne Bonde, der selv kalder sig 
”kørende konsulent” og bruger 
det meste af sin arbejdsdag på 
at inspirere forenings Danmark, 
rådgive og hjælpe foreningerne 
i hele Sønderjylland.
Nu er foreningslandskabet i 
Danmark og Sydslesvig ikke helt 
ens, men det er grundbegreber-
ne om at vi hjælper hinanden, at 
vi i fællesskab løfter opgaverne 

og at vi deler de mange gode 
oplevelser. Nu er alt ikke ren 
jubelsang. Bestemt nej, siger 
hun, for den næsten to år lange 
lock-down, som fulgte med pan-
demien, har sat tydelige aftryk 
både nord og syd for grænsen. 
Lukkede klubhuse og aflyste 
hold vendte op og ned på vores 
hverdag, og det gav nogen an-
ledning til at stoppe som træner 
eller instruktør, samtidig med at 
foreningerne heller ikke fik fat i 
medlemmerne. 
- Der var kort sagt færre mulig-
heder til at prikke til folk, og flere 
anledninger til at stoppe. Så vi 
skal gøre en ekstra indsats for at 
genstarte rekruttereringskæden 
og engagere folk på flere måder. 
Vi har mistet bærende kræfter, 
og nu skal vi så op i gear igen, 
siger konsulenten.

Positiv vinkel i en spændende 
tid
I gamle dage var man med i 
foreningsarbejdet i årevis, men 
procenten af faste frivillige er for 
nedadgående. Nu er de enga-
geret i perioder, laver det, de er 
bedst til, og så er de væk igen. 
Det skal foreningerne ikke lade 
sig slå ud af. De mange små 
skridt kan vokse til noget mere. 
- Mikro-frivillige kan du kalde 
dem, der lige er med i nogle 
enkelte arrangementer. De skift 
betyder, at foreningen skal være 
mere oppe på beatet. Opmuntre 
dem, når de siger ja til at stå for 

sommerstrik eller en MGP-aften. 
De kommer med masser af ny 
energi og gode ideer, der natur-
ligvis kræver lidt hjælp under-
vejs, siger hun. 
Også blandt de ældre vokser fri-
villigheden. De får flere gode le-
veår i den anden ende, har ener-
gi til at engagere sig, der hvor 
de bor og vil gøre en forskel. Til 
gengæld får frivilligheden et dyk, 
når familierne får børn. I den livs-
fase er man tit ret optaget. 

Husk at sige tak
Gode oplevelser, ansvarsfølel-
se, selvværd og ny energi. DGI’s 
undersøgelse viser, at de unge 
får noget med i bagagen, når 
de engagerer sig i det frivillige 
arbejde. Noget, der følger dem 
livet igennem, der løfter dem, så 
de føler sig mere motiveret. 
- De har flyttet sig væk fra at 
stå i hjørnet af hallen, til at være 
på og engagere sig, siger Janne 
Bonde, og minder os om, at der 
også skal roses og siges tak for-
di du lige hjælper.
- Spørg, hvor deres interesser 
ligger, for ikke alle skal stå med 
fløjten i munden og agere dom-
mer. Nogen er gode til opslag på 
Facebook, bage kager eller stå 
for en kajaktur, de skal bare have 
et lille skub, siger Janne Bonde, 
der afholder workshop eller pa-
neldebat ved Årsmøderne i år. 
Uddrag af DGI – undersøgelsen 
finder du på nettet. 

Du skal da bare spørge mig!
”Frivillig, fordi jeg ikke kan lade være.” Sådan lyder Årsmødernes motto, som skal sætte spot på det 
frivillige arbejde, for der er faktisk mange, der gerne vil engagere sig i foreningernes arbejde. De skal 
bare have et lille skub.

FOKU
S PÅ FRIVILLIGHED


