Den Nordslesvigske Kvindeforening
Årsberetning 2017
I august mistede vi et af vore bestyrelsesmedlemmer, Annette Brandi fra Haderslev, og i stedet indtrådte
Bitten Lind, som også bor i Haderslev.
I løbet af året er der 3 bestyrelsesmøder.
Fordelingsmøde: Det første er et bestyrelsesmøde i august, hvor vi fordeler pengene mellem ansøgerne. Vi
har modtaget ansøgningerne og gennemgået dem enkeltvis.
Der kom 62 ansøgninger og 26 af dem blev tilgodeset. Vi havde 260.000 til uddeling.
De blev fordelt så Sønderborg fik 45.000 kr (4 foreninger) Åbenrå fik 69.000 kr. (7 foreninger)
Haderslev fik 63.000 kr. ( 7 foreninger) Vejen fik 20.000 kr (Rødding og Skodborg) og Tønder fik 63.000 kr.
det var (5 foreninger)
Temaet var ”aktiviteter der styrker fællesskaber for voksne, - der savner et netværk”
Møde med suppleanter og nyt tema: I januar har vi mødet, hvor det kommende års tema besluttes og det
er også det møde hvor alle vores suppleanter deltager. Det er en god disposition, har vi fundet ud af – da
der kommer dobbelt af gode ideer. Vi lærer hinanden at kende, og det er en meget givende.
Regnskabsmøde: I marts har vi bestyrelsesmødet med revisor, hvor vi gennemgår regnskabet, og bliver
enige om hvad beløbet for næste års uddeling skal være
Uddelingsmødet på Folkehjem: Foreningens højdepunkter er uddelingen på Folkehjem i oktober. Det er en
dag hvor alle er glade. Vi er glade for at kunne dele penge ud og modtagerne er glade.
De seneste par år har vi haft et par modtagere fra tidligere år til at komme og fortælle om deres projekt
som har fået penge. Det er ind i mellem meget rørende.
Vi havde SydByen fra Haderslev til at fortælle. Det er en boligforening der har forskellige aktiviteter på
foreningsbasis.
Der var også vennekredsen fra Kirsebærhaven i Åbenrå der fortalte om deres arbejde.
Uddelingsarrangementet synes jeg er vigtig. Modtagerne sidder mellem hinanden. Her er det min tanke, at
de lige skal præsentere sig ved bordene så de ved, hvem de sidder ved siden af. Det giver noget, både til
foreningens medlemmer, men også ansøgerne indbyrdes, hvor jeg tænker at de kan inspirere hinanden og
danne netværk. – Der pudser vi rigtig glorien….

Rømødag: Det andet højdepunkt i foreningen er vores Rømødag, som ligger på Refugiet i Løgumkloster. Det
er sjovt og udfordrende at finde foredragsholdere, som vi tror alle synes er spændende. Så gælder det om
at finde nogen lige så spændende til næste år….
Jeg kan huske, da vi rekonstruerede efter salget af Rømø Kur og da vi skulle finde vores nye ben. - Da
snakkede vi om, at foreningen nok ville være væk om 10 år. Så skulle de penge vi havde sat af til foreningen
over i Fonden og så skulle den bare køre videre med fonden. Sådan er det ikke gået. Tvært imod. – og
heldigvis for det, for det er en slags tilbagebetaling – eller på ”nudansk” – pay back til de sønderjyske
kvinder der gennem årene har gået fra dør til dør for at samle ind til Rømø…. en fortalte mig en gang at –
solen skal helst skinne den dag…. det var ikke lige sjovt altid. Så har vi det nemmere nu.
Invitationer vi har fået:
Rønshoved Skolehjem:- I juni deltog Kirsten Nissen og jeg i Rønshoved Skolehjems – såkaldte fødselsdagdet er en tilbage vendende begivenhed, som den nuværende skoleleder Jens Jacob Levring Madsen gør et
stort nummer ud af. Han inviterer gamle elever, nuværende elever med nærmeste familie og andre med
forskellige relationer til hjemmet.
-

I en rodløs verden er historien vigtig – man siger ingen fremtid uden fortid……. Derfor er det meget
bevidst at Rønshoved Skolehjems historie en gang om året bliver fortalt

Det er en festlig dag der foregår i haven som ligger lige ned til Flensborg fjord… der er grillpølser og kaffe
med hjemmebag.
Broen: I efteråret blev vi inviteret til Tønder, hvor BROEN holdt et fyraftensaktivitets møde på Ecco centret.
BROEN er en organisation der er rundet af idrætsforeningerne og som har til opgave at støtte foreninger
med penge eller udstyr til unge mennesker, der ikke selv har råd til at deltage i sportslige aktiviteter.
Aftenens emne var – ”hvordan ser man radikalisering hos unge mennesker, og hvad gør man for at
forhindre det.” Fantastisk spændende. Det er en organisation Den Nordslesvigske Kvindeforenings Fond har
støttet med penge.
Sydslesvig: Vi var også inviteret til Sydslesvig. Både til årsmøde og til deres generalforsamling. Det var her i
marts måned. – Ligeledes bliver de inviteret til vores Rømødage.
Nationale foreningers Netværk på Folkehjem: Et arrangement ledet af Grænseforeningen, hvor vi er
sammen med Sprogforeningen, Sønderjysk Skoleforening, foreningen Landeværnet, Historisk Samfund, H.P.
Hanssens Mindefond og Danmarks Samfundet.
Lige nu er der stor aktivitet med at arrangere 2020 – 100-året for genforeningen, der skal være en
landsdækkende begivenhed. Simon Faber, Flensborgs tidligere overborgmester er lige valgt til projektleder.
Åbenra Krisecenter: I går var vi inviteret til 30 års Fødselsdag hos Åbenrå Krisecenter – også et sted fonden
har støttet med penge.

Det er aktiviteter, jeg synes er vigtige, da vi her kommer ind bag facaden på nogle institutioner og ser
hvordan tingene fungerer, - det er invitationer vi gerne tager i mod, da det giver os en viden om det der
foregår.

