
 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

 

København, den 6. september 2018  
 
NYT FRA GENERALSEKRETÆREN  
 
Send venligst videre til foreningens bestyrelsesmedlemmer 
 
 
 
Til Grænseforeningens lokalforeningsformænd 
 
Spørgeskemaundersøgelsen 

For nylig er alle bestyrelsesmedlemmer inviteret til at deltage i vores bestyrelsesundersøgelse. 
Mange har allerede udfyldt skemaet (tak for det!), og der er stadig god tid til at svare. Jeg håber 
meget, at du vil medvirke. Resultaterne vil få stor betydning for 2020-udvalgets arbejde og 
udviklingen af Grænseforeningens strategi for de kommende år. Jeg håber derfor meget, at du vil 
bruge 10-15 minutter på at besvare spørgsmålene. Spørgeskemaet findes på  
https://www.moos-bjerre.dk/gf18, 

Fristen er som tidligere nævnt den 12. september 2018. 
 
Undersøgelsen gennemføres af analyse- og konsulentfirmaet Moos-Bjerre. Din individuelle 
besvarelse er helt anonym og vil udelukkende blive læst og behandlet af medarbejdere i Moos-
Bjerre. Grænseforeningen vil kun modtage resultaterne i aggregeret form, og vil på intet tidspunkt 
få adgang til eller blive bekendt med din individuelle besvarelse. 

 
Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte Michael Moos-Bjerre 
via mail: michael@moos-bjerre.dk eller mobil: 2624 6806.  
 
På forhånd tak for hjælpen. 
 
Lokal forpremiere på I krig og kærlighed, en ny dansk storfilm med historisk fokus på Sønderjylland 
 
Vi har fået en forespørgsel fra selskabet bag den nye danske film I Krig og Kærlighed om der i 
lokalforeningerne er interesse for at arrangere en forpremiere mellem den 29. oktober og 15. 
november, hvor filmen har premiere.   
 
Filmen er et kærlighedsdrama der udspiller sig i Sønderjylland under 1. Verdenskrig. Det er den første 
danske spillefilm, som foregår under 1. Verdenskrig, og den sætter historisk fokus på Sønderjylland, 
hvor størstedelen af filmen også er optaget. Ligesom serien 1864 giver filmen anledning til 
diskussioner om, hvordan spillefilm kan belyse de historiske begivenheder, og hvordan historiske 
begivenheder bruges i filmen, der spiller ind i en moderne kontekst 100 år efter 1. Verdenskrigs 
afslutning.  
 
Hvis I som lokalforening har lyst til at arrangere en lokal forpremiere, har vi i første omgang brug for at 
vide:  

 

- Hvilken by og biograf forpremieren tænkes afholdt i, og  
- hvor mange I regner med kunne tænkes at deltage.  

https://www.moos-bjerre.dk/gf18
mailto:michael@moos-bjerre.dk
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Prisen for forpremieren er den almindelige pris for biografbilletter i den pågældende biograf. Der vil 
dog være krav om et minimumsantal deltagere afhængigt af biografens størrelse.  
 
Da jeres lokalforening ville stå som arrangør for forpremieren, tænker vi, det ville være en oplagt 
mulighed for at gøre jeres forening endnu mere synlig i lokalsamfundet. I kunne f.eks. reklamere for 
forpremieren i lokalavisen. Vi hjælper gerne med udkast til pressemeddelelser.  
 
Det skal understreges, at vi indtil videre blot vil høre, om der er interesse i lokalforeningerne for at 
arrangere en forpremiere, og at vi først, når vi har fået en liste over mulige arrangører, kan aftale 
nærmere med produktionsselskabet bag filmen.  
 
Der er således kun tale om en interessetilkendegivelse fra jeres side, og altså ikke om en bindende 
aftale. I får naturligvis mulighed for at få den endelige pris for billetterne at vide, før I takker ja. Hvis 
dette tilbud støder på interesse i lokalforeningerne, overvejes en støtte fra Grænseforeningen på 25 
procent af billetprisen.  
 
Hvis der er interesse i din lokalforening bedes du melde tilbage til Merlin Christophersen 
mc@graenseforeningen.dk hurtigst muligt og senest den 11. september.   
 
Flytning af e-mail server 
I den kommende weekend vil der være forstyrrelser og forsinkelser, når man sender e-mails til 
Grænseforeningens sekretariat. Årsagen er, at alle sekretariatetss e-mail aktiviteter flyttes over på en 
anden server. Det er en ret omfattende proces, som først forventes afsluttet i løbet af mandag den 10. 
september. Der sker ingen ændringer i medarbejdernes e-mail adresser m.v. 
 
 
Bedste hilsener,   
 
 
 
Knud-Erik Therkelsen 
 

mailto:mc@graenseforeningen.dk

