Skriftlig beretning om Grænseforeningens virksomhed
1. januar – 31. december 2016
Sendemandsmødet 2016
Det årlige Sendemandsmøde blev afholdt på Vingsted Centret den 30. april - 1. maj
2016. Mødet samlede 88 sendemænd fra 45 af i alt 61 lokalforeninger. Endvidere deltog bestyrelsesmedlemmer, 14 gæster fra Sydslesvig samt andre gæster, der bragte
det samlede antal op på 199 deltagere.
I programmet indgik morgensamling ved ”Sønderjysk Pigekor” under ledelse af Mette
Rasmussen og foredrag ved professor dr. theol Svend Andersen og Danmarks ambassadør i Berlin Friis Arne Petersen.
Bestyrelsesmøder i Grænseforeningen
Grænseforeningens bestyrelse holdt møder den 9. april på sekretariatet i København,
den 30. april og 1. maj på Vingsted Centret, den 19.-20. august på Christianslyst og
den 26. november på sekretariatet. Møderne er kendetegnet ved et meget højt fremmøde.
Bestyrelsen har nedsat to faste udvalg, nemlig Medieudvalget, som har til opgave at
understøtte Grænseforeningens kommunikationsarbejde, og ”2020-udvalget”, som
skal arbejde Grænseforeningens fremtidsperspektiver efter 100-års jubilæet i 2020.
Grænseforeningens lokalforeninger
Der har været afholdt ca. 250 arrangementer i Grænseforeningens 61 lokalforeninger.
Foreningen har afholdt fire møde for lokalforeningernes bestyrelsesmedlemmer, to i
Middelfart og to i Jystrup på Sjælland. På disse møder er der formidlet informationer
om foreningens arbejde ligesom der har været en god dialog på tværs af lokalforeningerne.
Medlemstallet er ultimo 2016 opgjort til 11.726. I årets løb er der indmeldt 204 nye
medlemmer, hvilket er færre end tidligere år. Der har været 634 udmeldelser, hvilket
for langt hovedparten skyldes alder, således at nettotilbagegangen har været 430
medlemmer. Derudover har Grænseforeningen Ungdom 230 medlemmer og medregnes de, er nettotilbagegangen i Grænseforeningens medlemstal nede på 200 medlemmer.
I det totale medlemstal indgår 122 individuelle medlemmer, som ikke er medlem af en
lokalforening. Endvidere er 150 skoler medlemmer af foreningen, hvilket er en tilbagegang på 7 skoler.

Lokalforeningernes bestyrelsesmedlemmer har alle fået tilbudt Flensborg Avis i enten
den trykte eller den elektroniske udgave til en særdeles favorabel pris. 114 bestyrelsesmedlemmer modtager den trykte udgave og 58 modtager den elektroniske udgave.
Grænseforeningen er medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd, hvor medarbejdere
og andre deltager i diverse møder og netværk.
Grænseforeningens kommunikation
Magasinet Grænsen er udkommet seks gange i 2016 med følgende temaer: ”Det
dansk-tyske forhold” / ”Nationalisme i Europa” / ”Grænser i Europa” / ”Mindretal i Europa” / ”Det tyske sprog i Danmark” / ”Reformationen set fra syd”.
Desuden er der i løbet af året formidlet over 160 nyheder via Grænseforeningens
hjemmeside og Facebookprofil. Endvidere er der udsendt nyhedsbreve hver 14. dag til
knap 2.000 modtagere (pr. 31/12). Desuden udarbejdes løbende pressemeddelelser,
brochurer og øvrigt materiale, der understøtter Grænseforeningens projekter m.m.
Grænseforeningen bliver mere og mere tydelig på de digitale platforme. Foreningens
hjemmeside er er i 2016 besøgt af 187.000 mennesker, svarende til over 500 gæster
hver dag året rundt.
På Facebook har vi fået ca. 3.000 tilkendegivelser ( ) på vores profiler. Næsten
2.000 mennesker modtager Grænseforeningen nyhedsbrev, som udsendes to gange
om måneden.
Grænseforeningen har været til stede på bl.a. Feriemessen i Herning, Kulturmødet på
Mors og Folkemødet på Bornholm. På Folkemødet, som arrangeres i et tæt samarbejde med Sydslesvigsk Forening, deltog en række bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere sammen med 5 unge ambassadører. En række lokalforeninger har været
synlige på forskellige lokale kulturarrangementer (Foreningernes Dag o.l.).
Grænseforeningens formand og foreningens medarbejdere har holdt stribevis af foredrag om Grænseforeningens arbejde i foreningsdanmark og på skoler og uddannelsesinstitutioner. Foreningskonsulent Claus Jørn Jensen har været i kontakt med ca.
1.500 skolebørn fordelt på 25 skoler i løbet af kalenderåret mens ca. 1.500 unge på
ungdomsuddannelser har hørt om Grænseforeningen og grænselandet.
Grænseforeningen været medarrangør af et højskolekursus på Rødding Højskole med
75 deltagere.
Elevambassadørerne har gennemført 11 eksterne besøg på gymnasier i Danmark og
7 besøg på andre uddannelsesinstitutioner. Desuden har de deltaget i 4 forskellige
arrangementer. De har været involveret i 23 interne besøg på Duborg-Skolen. Elevambassadørerne har været i kontakt med mere end 2.000 unge danskere. Der er
gennemført to 3-dages seminarer på Christianslyst og i København for elevambassadørerne med hhv. 47 og 45 deltagere.
Projekt Kulturmødeambassadører har afholdt et tre-dages uddannelsesseminarer på
Christianslyst i Sydslesvig, hvor 25 af de 40 ambassadører deltog. Der er gennemført
77 dialogmøder på uddannelsesinstitutioner, konferencer m.m. med ca. 5.000 deltagere i alt.

Grænseforeningen gennemførte i august 2016 med tilskud fra bl.a. Region Syddanmark og delstatsregeringen i Kiel i samarbejde med Højskolen Østersøen og Nordsee
Akademie Leck højskolekurset jUNG zuSAMMEN, 14 dages ungdomsmøde mellem
danske og tyske unge. 36 unge deltog og fremlagde ved kursets afslutning et 47 siders to-sproget idekatalog ved et afsluttende møde med politikere fra begge sider af
grænsen på Schackenborg Slot.
150 unge, heraf ca. 90 fra Sydslesvig (mens der blandt de øvrige deltagere er 15 forskellige nationaliteter repræsenteret) har arbejdet sammen i forbindelse med årets
Roskilde-festival. Ud over de mange venskaber, så genererer projektet et overskud på
ca. 70.000 kr., som anvendes til Grænseforeningens øvrige ungdomsaktiviteter.
Antallet af uger, hvor sydslesvigske børn og jævnaldrende danske børn har været
sammen fremgår af nedenstående tabel.
Årstal
Sommerferiebesøg*
Heraf genbesøg
Heraf nye værter
Elevudveksling**
Efterskoleophold***
Møder i alt
Antal mødeuger

2010
354
256
98
28

2011
295
199
96
51

2012
257
193
64
100

2014
238
172
66
110

2014
142
120
22
116

2015
146
106
40
135

284
587

250
545

293
586

282
577

236
445

241
489

2016
130
79
51
121
45
245
2237

* Antal elever på sommerferiebesøg indgår med faktor 1,5 i antallet af mødeuger, idet besøgenes varighed vurderes til 1,5 uger i gennemsnit.
** Elevudvekslingsophold er altid 1 uge i Sydslesvig og 1 uge i Danmark og er her opgjort som 2 mødeuger
***Et efterskoleophold vurderes til at være 40 uger i gennemsnit og medregnes som 40 mødeuger pr. elev.

Økonomisk støtte til det danske mindretal i Sydslesvig
Grænseforeningen administrerer 30 fonde og legater med en samlet kapital på ca.
68.0 mio. kr. Legaterne har efter konsolidering og administration givet et samlet afkast
på 3.1 mio. kr. Der er uddelt 2.2 mio. kr. til formål i Grænselandet, heraf 1.5 mio. kr. til
formål i Sydslesvig. Grænseforeningen har modtaget lidt over 0.5 mio. kr. fra fondene.
Der er via Anne Marie og Viggo Bønnerups fond ydet støtte på i alt 160.000 kr. til 26
unge sydslesvigeres efterskoleophold i Danmark.

Jens Andresen
25. marts 2016

