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Portræt af et forretningsudvalgs medlem 

 

 

Tove Hinriksen 
medlem af  

Folkevirkes forretningsudvalg 

 

Jeg Tove Hinriksen, 68 år gammel. 
Siden min pensionering i 2015 er jeg 

bosiddende i Vinderup. 

Jeg er født og opvokset i Flensborg. Mine 
forældre var medlem af det danske 

mindretal i Sydslesvig og det var derfor 
naturligt, at jeg fik min skolegang på en 
dansk skole i Flensborg. 

Efter endt realeksamen i 1965 fik jeg min 
uddannelse som kontorassistent hos et 
dengang meget etableret varehus i 

Flensborg. 

Efter at have været ansat i det tyske 
offentlige væsen startede jeg i januar 1985 

ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig 
(forvaltningen af alle danske skoler og 
børnehaver i Sydslesvig) i Pædagogisk-

Administrativ Afdeling. Mine opgaver 
omfattede bl.a. statistikker, diverse 

beregninger og formidling af elevers ophold 
på danske efterskoler samt dansk og tysk 
korrespondance. 

Min barndom var præget af min fars aktive 
indsats i/for mindretallet i Sydslesvig. 

Det var derfor en selvfølge for mig, at jeg 
ligeledes blev aktiv i mindretallet da mit 

første barn i 1976 startede i skolen. Jeg har 
i mange år siddet i Sydslesvig Forenings 

forretningsudvalg og mange andre gremier. 
Herunder har jeg været aktiv i Aktive 
Kvinder i Slesvigs bestyrelse i over 30 år 

samt i Aktive Kvinder i Sydslesvigs 
bestyrelse. 

  

 

 

I starten af mit aktive bestyrelsesarbejde i 
dengang De Danske Husmoderforeninger i 

Sydslesvig (nu Aktive Kvinder i 
Sydslesvig) var vi meget optaget af 

kvindernes ligeberettigelse. Herunder gav 
jeg bl.a. et statement i Landdagen i Kiel 
om kvindernes genoptagelse af arbejdet 

efter barselsorlov. Der var dengang ikke 
så mange børnehavepladser og næsten 

ingen vuggestuepladser. Først siden 
august 2013 har forældre i Slesvig-
Holsten krav på en institutionsplads for 

deres børn. 

Det var igennem min bestyrelsespost i 
Aktive Kvinder i Sydslesvig, at jeg fik en 

plads i Folkevirkes bestyrelse, som 
medlem af de tilsluttede foreninger. 
Desværre var foreningen ikke længere 

interesseret i et samarbejde med 
Folkevirke. Jeg blev derfor valgt ind i 

bestyrelsen som menigt medlem af 
Folkevirke. Siden landsmødet i 2016 er 

jeg kasserer for Folkevirke. 

Igennem mit sæde i Folkevirkes FU har 
jeg fået kendskab til mange spændende 
ting og jeg er glad for at kunne være med 

til planlægning og udførelse af de mange 
foranstaltninger Folkevirke har gang i. 

 

 


