
 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

 

København, den 17. oktober 2018  
 
NYT FRA GENERALSEKRETÆREN  
 
Send venligst videre til foreningens bestyrelsesmedlemmer 
 
 
 
 
Til Grænseforeningens lokalforeningsformænd 
 

Kære alle. 
 
Så er vi langt inde i et nyt foreningsår, hvor der er god grund til at mødes og udveksle erfaringer og 
nyheder. Der sker meget. 
 
Lokalforeningsmøder 
Vedhæftet finder I dagsorden og diverse bilag til lokalforeningsmøderne i hhv. Jystrup den 27. oktober 
og i Middelfart den 3. november.  
 
Programmet er indholdsmættet. Marie de Fine Licht, som er Grænseforeningens projektleder for alle 
de aktiviteter, vi sætter i gang i forbindelse med markeringen af 100-året for Genforeningen. Marie vil 
orientere om aktiviteterne og fremlægge et katalog med ideer til, hvordan lokalforeningerne kan indgå i 
markeringen. 
 
På lokalforeningsmøderne vil I møde vores nye økonomichef Lars Dysgård, som har overtaget efter 
Gert Mailand, der dog fortsætter som administrator for vores fonde og legater. Lars Dysgård vil i første 
omgang præsentere jer for den dataformidlingsaftale, vi håber, I vil indgå med hovedforeningen. 
Udkastet er vedlagt og vil være klar til underskrift, hvis vi kan være enige om indholdet. Gert Mailand 
vil på mødet gennemgå en oversigt over de fonde og legater, som Grænseforeningen administrerer. 
 
Husk tilmelding til Claus Jørn senest en uge før. 
 
100-året for Genforeningen 
Som nævnt vil Marie de Fine Licht på lokalforeningsmøderne gennemgå de mange aktiviteter, 
Grænseforeningen er involveret i. Der vil blive uddelt en oversigt, som udsendes med referatet.  
 
Genforeningssekretariatet i Aabenraa har offentliggjort en hjemmeside, der samler al væsentlig 
information om jubilæet. Se https://genforeningen2020.dk/ Hjemmesiden orienterer blandt meget 
andet om vigtige datoer, støttemuligheder og der er også mulighed for at få egne arrangementer 
optaget i kalenderen. 
 
I Krig og Kærlighed 
I krig og Kærlighed er den første danske film om Sønderjylland under 1. Verdenskrig. Filmen har som 
tidligere udmeldt forpremiere den 31. oktober. Grænseforeningen i Ringkøbing samarbejder med 
Ringkøbing Bio og Grænseforeningen Ungdom med Cinemaxx i København om forpremierer i de to 
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biografer. Billetter kan købes hos de to foreninger, men den naturligvis også ses i alle landets 
biografer fra medio november. 
 

Spørgeskemaundersøgelsen 
Tak for tilbagemeldingerne til Michael Moos-Bjerre på spørgeskemaundersøgelsen. Han har modtaget 
71 besvarelser. Den endelige rapport er vedhæftet her til orientering. Den er ret omfangsrig, så du 
skal måske overveje, om du vil printe den ud. 

Flensborg Avis 
Vi har fået meddelt en prisforhøjelse på den trykte udgave af Flensborg Avis, så den fra 1. marts 2019 
kommer til at koste lokalforeningen 788 kr. (i stedet for 728,- kr.). Prisen på den digitale udgave er 
uforandret 417,- kr./år. 

Grænsevogteren 
Grænseforeningen har på foranledning af Jørgen Bruun Christensen fået en særlig aftale med Teatret 
Møllen i Haderslev, hvor vi kan tilbyde forestillingen ”Grænsevogteren” til en pris på 6.000 kr. + moms. 
Grænseforeningen giver 50 % tilskud. Spilleperioden er december 2019 - januar 2020 og seneste frist 
for bindende tilsagn er 1. november 2018. Kontakt Jørgen Bruun Christensen, telefon 20217964 eller 
joer3558@gmail.com 

Der er tale om en en-mands forestilling med skuespilleren Ole Sørensen. Der er meget beskedne 
pladskrav, så forestillingen kan vises stort set alle steder.  

Det kan være en god idé at samarbejde med andre lokalforeninger, en lokal teaterforening, en 
soldaterforening, en historisk forening eller lignende, så der kommer mange ind til den enkelte 
forestilling. Af hensyn til den intime stemning, der er en del af forestillingen, er max antal tilskuere 100. 

Forestillingen beskriver som udgangspunkt den dramatiske morgen den 26. maj 1944 i Gråsten, hvor 
chefen for Grænsegendarmerne, oberst Paludan Müller bliver dræbt efter en lang ildkamp med 
tyskerne. Forestillingen viser hvilken person, der var tale om, hvor hele hans liv bliver fortalt. 

Se vedhæftede materiale.  

2019 – Dannebrogs 800-års jubilæum 
Husk at på Valdemarsdag den 15. juni 2019 er det 800 år siden Dannebrog ifølge legenden faldt ned 
fra himlen. Måske burde der være et arrangement i din lokalforening i den anledning. 

 

De bedste hilsener,   

 
 
 
Knud-Erik Therkelsen 
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