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DEN  NORDSLESVIGSKE  KVINDEFORENING 

 
 
 
 

ÅRSBERETNING 2013/2014 
 
 
 
Den Nordslesvigske Kvindeforenings hovedaktivitet er arbejdet med Den Nordslesvigske 
Kvindeforenings Fond, og af medlemsarrangementer har vi Rømødag og Generalforsamling. 
Bestyrelsen i foreningen består af 7 medlemmer og i Fondens bestyrelse sidder de samme 
personer og et eksternt medlem. 
 
Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året. Til nogle af møderne er der samtidig 
bestyrelsesmøde i Fonden. 
 
Vore medlemmer består af dem der tegner sig ved fremmøde til Rømødag og til 
generalforsamlingen. Vi tegner kun medlemskaber ved fremmøde, men har besluttet at vi 
udsender indbydelse til generalforsamling og fondsuddeling til alle dem vi har adresser på. 
Så er det lettere også for tidligere medlemmer at orientere sig om det der sker, og går man til 
et af arrangementerne betaler man sit kontingent på 50 kr. 
 
Rømødagen er en meget populær dag for medlemmerne. Vi har netop har afholdt den 6. Den 
bliver afholdt på Refugiet i Løgumkloster, hvor har vi de helt ideelle rammer. I år var der 75 
deltagere. 
 
Der er fortsat stor interesse for denne højskoledag. Som I vil høre om lidt i 
regnskabsaflæggelsen så kostede Rømødagen sidste år 28.000 kr. Deltagerne betaler et beløb, 
men det dækker ikke udgifterne. Det er et stort  beløb, men det vil vi gerne betale, så vi kan 
finde gode foredragsholdere og  give medlemmerne en god oplevelse. Datoen for 2015 er den 
4. marts. 
 
Foredragsholderne på dette års Rømødag var om formiddagen forfatteren Gretelise Holm der 
fortalte om sin bog ”Jesus, Pengene og Livet”. Det gjorde hun meget levende og spændende, 
bogen handler om hendes egen opvækst og til hun er i 20-erne. Hun er født i Ballum så det 
gør det jo endnu mere interessant.  
 
Om eftermiddagen fortalte Sven-Erik Ravn om ”Hjemmefronten – blandt sønderjyske kvinder, 
børn og oldinge under 1. verdenskrig” og viste billeder. Meget interessant også set i relation til 
vores forening. Der er skrevet meget om krigen og soldaternes lidelser, men ikke så meget om 
de kvinder der også led og kæmpede på hjemmefronten. Det har Sven-Erik Ravn rådet bod på 
med dette foredrag. Jeg synes også det er interessant at han fik ideen til emnet ved at skrive 
vores 100 års jubilæumsbog. 
 
Vi har endnu en stor årlig begivenhed hvor medlemmerne inviteres. Det er til uddelingen af 
fondsmidler. Det er en festlig dag først og fremmest for fondsmodtagerne, men også for 
medlemmerne. Det er altid den sidste fredag i oktober måned og afholdes på Folkehjem i 
Aabenraa. 
 
Jeg synes godt vi kan være rigtig stolte over vores fond, der første gang uddelte midler i 2009. 
Vi havde modgang endda fra egne rækker, men jeg synes det helt klart viser at vi tog den 
rigtige beslutning da vi stiftede fonden i 2009. Vi har indtil nu i alt uddelt 2.218.000 kr. 
 
Vi har i fondsbestyrelsen besluttet at vi hvert år har et tema for modtagere af årets uddeling. 
For 2013 var emnet ”Livsglæde”. Vi ved at livsglæde betyder meget for sundheden, og der 
findes mange organisationer og foreninger der har aktiviteter der giver livsglæde. Det er en 
stor glæde at kunne bidrage til dette arbejde med et kontant beløb. Der var også så mange 
ansøgninger 98 i alt, at det virkelig satte os på arbejde at vælge hvem der skulle have. Det 
blev til 30, så der var mange vi måtte sige nej til. Der blev i alt uddelt 342.000 kr. 
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Emnet for 2014 er igen ”ferie” det er 3. gang vi har dette emne. Ansøgningsfristen er den 
30.6.  Dato for uddelingen er den 31. oktober. Vi har bekendtgjort emnet ved annoncer i april. 
Desuden kan oplysningerne findes på vor hjemmeside. Her ligger det ansøgningsskema der 
skal udfyldes. Vi har i år 350.000 kr. til uddeling. 
 
På foreningens hjemmeside www.nordslesvigskekvindeforening.dk kan man altid gå ind og se 
det der er aktuelt, se billeder mv. fra uddelingerne, og læse om foreningens historie. 
 
Vi har et bestyrelsesmøde i november hvor vi også inviterer vore suppleanter med.  
Her kan de høre hvordan vi arbejder, så de på den måde er bedre rustet til eventuelt at træde 
ind i bestyrelsen. Vi lærer også alle hinanden bedre at kende. 
  
Vi har stadig kontakt med de sydslesvigske foreninger og deltager i deres generalforsamling og 
efterårsstævne. Vi synes det er vigtigt at holde kontakten. Det vil de også gerne, selvom vi 
ikke længere kan tilbyde rekreationsophold. Der deltog også 6 herfra på Rømødagen. 
 
Hvert år i september/oktober deltager vi i et møde i de nationale foreningers netværk der 
afholdes på Folkehjem. Det er en interessant aften hvor de mange forskellige nationale 
foreninger beretter om hvad der er sket i årets løb. Jeg kan ikke nævne alle, men det er f.eks. 
Sprogforeningen, Grænseforeningen, Sønderjysk Skoleforening, Historisk Samfund mv. 
 
På den netop afholdte store markering af Dybbøldag den 18. april, 150-året for krigen 1864, 
var der opstillet et telt hvor mange af de nationale foreninger havde en lille stand. Vi deltog 
også og havde fået fremstillet en flot stander og nogle flyers til uddeling. To 
bestyrelsesmedlemmer stod for det. Det var en festlig og spændende dag også med deltagelse 
af Dronningen. 
 
Til slut en tak til medlemmerne der stadig støtter op om vor gamle forening. Også en tak til 
advokat og revisor, hvor vi altid kan få hjælp og gode råd, og ikke mindst bestyrelsen vil jeg 
takke for godt samarbejde. 
 
Vi afholder generalforsamlingen på skift rundt i landsdelen, vi kan endnu ikke sige hvor det 
bliver i 2015. Det bliver bekendtgjort senere. 
 
 
     

Aabenraa, 21.5.2014    
 
Rita Jespersen 
Formand 
 
 
 
Datoer for møder:  
Fondsuddeling på Folkehjem 31.10.2014 
Rømødag på Refugiet 4.3.2015 
Generalforsamling meddeles senere. 


