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1. Hvorfor vil du gerne være formand for SdU  
og hvad vil du opnå i din formandsperiode?

Fordi jeg har lyst til at prøve udfordringen og brænder for det danske 
mindretals sag. De mange års erfaring fra det frivillige arbejde og det 
store netværk jeg råder over, skal komme til at gavne SdU. Dermed vil 
jeg også gerne give noget tilbage for alt det gode jeg har oplevet som 
”indfødt” i mindretallet. I min formandsperiode vil det gode arbejde SdU 
præsterer fortsætte. Vi skal også fremover være en solid dansk mindre-
talsorganisation med tidssvarende pædagogiske og spændende tilbud 
i vores BoU-huse, gode idrætslige forhold og kulturelle tilbud. Der hvor 
det er nødvendigt, vil jeg gerne gøre en indsats for den danske profil 
og samtidig sikre, at aktivitetsniveauet er højt og glæden stor. Som 
arbejdsgiver skal vi byde vore medarbejdere en sikker og meningsfyldt 
arbejdsplads, hvor den enkelte kan lykkes. Medarbejdernes trivsel og 
udvikling er vigtigt, uanset hvilken stilling man har indenfor SdU.

2. Hvilke områder indenfor SdU interesserer dig mest?

Da jeg selv kommer fra foreningslivet, så er det her mit hjerte slår. Men 
som gammel spejder og barn og ung i et af vores børne- og ungdoms-
huse spænder mine interesser bredt over alt det, der rører sig i SdU. 
Vekselvirkningerne mellem foreningsliv, frivillighed og mindretalspolitik 
er også helt klart emner, der ligger til formanden samt forretningsud-
valg og styrelse, fordi det lige netop er her fremtiden ligger. Alt bunder 
i det frivillige arbejde. SdU´s børne- og ungdomshuse, idrætshaller, 
Aktivitetshuset, Tydal samt administrationen bliver ledet professionel af 
et motiveret team. Kompetencerne på disse felter er så gode, at vi trygt 
kan stole på vores dygtige ansatte i alle grene af foreningen. Jeg møder 
stor faglighed uanset hvor jeg henvender mig i SdU.  

3. Hvornår startede du med at være aktiv i SdU,  
og hvad fik dig til at engagere dig frivilligt?

SdU har fulgt mig gennem livet. Det startede som skoledreng i Dansk 
Spejderkorps, gik videre i en skakklub på Jens-Jessen-Skolen og Flens-
borg Badminton Klub, blev til daglig gang på Engelsby Centret i Mi-
ni-Klub og senere Ungdomsklub. Siden 1983 er jeg medlem i FYC og i 
2013 blev jeg valgt som formand. Et hverv som jeg utrolig gerne udfyl-
der og er meget ydmyg over for. På det seneste sendemandsmøde i 
2021 blev jeg valgt som 1. næstformand i SdU. En meget interessant 
udfordring, der har givet mig mod på mere. 



4. Hvad har du lavet indenfor mindretallet/SdU?

Siden 1983 medlem af Flensborg Yacht Club, den danske sejlklub i Syd-
slesvig. I november 2013 valgt som formand for klubben. 

I 1996 valgt som bisidder og fra 1997 til 2014 formand for Sydslesvigsk 
Forening (SSF) Sporskifte Distrikt. 

Fra 1997-2007 næstformand i Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) Spor-
skifte. I 1998 kandidat til kommunalvalget i Flensborg.

I 1998 medstifter af en støtteforening til oprettelsen af et dansk forsam-
lingshus i Flensborg-Sporskifte. Siden indvielsen af dette i september 
2007 har jeg sammen med min hustru bestyret Det Danske Hus. Dog 
stoppede jeg i 2017 efter ansættelsen som amtskonsulent i SSF. Doris 
fortsatte alene som bestyrer.

I årene 2000-2002 formand for samarbejdsrådet i Oksevejens Børneha-
ve.

Fra 2006-2020 formand for Sporskifte Danske Menighed under Dansk 
Kirke i Sydslesvig. Bestyrelsesmedlem af menighedsplejen fra 2013 til 
2021. 

I valgperioden 2007-2009 medlem i SSF’s årsmødeudvalg.

Fra 2010 til 2014 medlem af SSF´s bystyrelse i Flensborg. I april 2014 
fik jeg overrakt SSF´s sølvnål. Fra 2015 til 2017 igen medlem af SSF´s 
bystyrelse i Flensborg. 

På landsmødet 2015 blev jeg valgt som 1. suppleant i SSF´s forret-
ningsudvalg. På bygeneralforsamlingen i 2016 valgt som 1. suppleant i 
hovedstyrelsen.

I juni 2018 medstifter og valgt som næstformand i Danmarks Samfun-
det i Sydslesvig e.V.

Fra 2019-2021 revisor i SdU. På sendemandsmødet i marts 2021 valgt 
som 1. næstformand i SdU.

Medlem i SSW, Borgerforeningen, Sprogforeningen, Slesvig Ligaen, 
Mandagsbordet, Slesvigsk Kreditforening, aktionær i Union Bank og 
Flensborg Avis. 

Sideløbende med min stilling som konsulent fungerer jeg gerne og ofte 
som foredragsholder for besøgsgrupper af mindretallet. 



5. Hvad er SdU’s og mindretallets største udfordring(er)? 

SdU er godt rustet til fremtidens udfordringer, idet der især i vores or-
ganisation altid har været en vilje til forandring og videreudvikling. Dette 
gælder for den professionelle som også for den frivillige del af SdU. 
Denne gejst skal opretholdes og fortsat fremelskes. I en tid hvor ansvar, 
regler og dokumentation bliver mere krævende, skal vi bevare vores 
kreative frihed og den gode oplevelse på alle leder og kanter. Dette er 
måske en af de største udfordringer for SdU i samtiden.   

Mindretallets største udfordring er efter mit skøn at følge med tiden 
uden at tabe eller forvanske sit oprindelige ståsted. Det danske var 
altid det, der bandt os sammen og det danske skal også fremover være 
vores fælles pejlemærke. At viderebringe det til kommende generatio-
ner og et ændret samfundssyn, er nok den største opgave. Vi skal ikke 
bevare asken, men bære flammen videre. Vi må hver dag forholde os 
til det, der udgør nuet uden at tabe os selv i ligegyldigheden om hvem 
vi er og hvor vi kommer fra. For mig er det lille ”d” i SdU kæmpestor af 
betydning!

En stor udfordring for det danske mindretal som helhed er det frivillige 
arbejde. Indtil nu bliver mindretallet båret af frivilligheden, men sam-
fundet er til stadig forandring og mennesker binder sig ikke mere i den 
grad som før i folkevalgte hverv. Det vil i længden nødvendiggøre en 
anderledes opgavefordeling, samt en professionalisering af arrange-
menter og tiltag. Dette er noget, der berører alle og har stor indflydelse 
på vores organisationsstruktur. Den aktuelle strukturdebat er af denne 
grund meget relevant. 

Her ser jeg SdU´s styrke! Indenfor vores organisation har der altid 
været folk, der har tænkt ud af boksen. I vores rækker er der også en 
hel del unge, der jo sidst men ikke mindst engang skal føre os videre i 
fremtiden. De skal i særdeleshed være med til at forme deres fremtid.

6. Hvordan ser du SdU’s forhold til de andre  
mindretalsorganisationer?

SdU har altid været sprællevende og skiftende samfundsdebatter har 
præget foreningen. Da vi har flere yngre bestyrelsesmedlemmer, er 
det sikret, at vi altid er på forkant med de aktuelle strømninger både 
nord og syd for grænsen. Dermed ser jeg vores opgave blandt de andre 
mindretalsorganisationer i at være dem, der er igangsættere til videre-
udvikling af vores fællesskab. Vi skal endnu mere række hånden frem 
for et øget samarbejde. Ingen kan undværes. Sammen vil vi være endnu 
stærkere og dér hvor vi er, skal det være sjovt! 



7. Hvor ser du det danske mindretal om 10 år?

Mindretallet står i dag ved en skillevej. Årtiers evindelige strukturdebat-
ter har ført til, at vi NU endelig skal træffe en grundlæggende afgørelse. 
For vi kan ikke blive ved med at debattere i det endeløse. Uanset om vi 
ændrer strukturen eller ej, vil mindretallet om 10 år stadig være til ste-
de. Det er jeg slet ikke bange for. Alligevel er det min bedste overbevis-
ning, at vi kun kan videreføre mindretallet med succes, hvis vi klarer en 
fornyelse af vores samarbejdsrelationer til en ny og tidssvarende form. 


