
 

 

 

 

 

 

 

  

København, den 21. februar 2019  
 

 
 

 

NYT FRA GENERALSEKRETÆREN  
 
Send venligst videre til foreningens bestyrelsesmedlemmer  
 
Til Grænseforeningens lokalforeningsformænd  
 
Kære alle. 
 
Vi har ændret lidt i sekretariatets organisation, idet Marie de Fine Licht fra den 15. februar 2019 
tiltræder som souschef. Hendes arbejdsopgaver er primært at hjælpe undertegnede i forhold til mine 
opgaver, hjælpe med både intern og ekstern kommunikation samt referater af formandskabets og 
bestyrelsens møder. Jeg glæder mig over både formandskabets og de øvrige medarbejderes fulde 
opbakning til dette, og jeg glæder mig til samarbejdet med Marie, som i øvrigt fortsat er projektleder 
for aktiviteterne i forbindelse med Genforeningsjubilæet. 
 
Kandidater til bestyrelsen og forslag til Sendemandsmødets dagsorden senest 9. marts 
Det er tid til at melde sig, hvis man ønsker at stille op til bestyrelsen ved Sendemandsmødet den 4. 
maj 2019. Per Grau Møller, Bo Trelborg, Jørgen Bruun Christensen, Lars Bjerre og Erling Rørdam er 
på valg og genopstiller alle. Andre kandidater er meget velkomne. Sidste frist for at opstille kandidater 
er den 9. marts 2019. Det samme gælder, hvis en lokalforening ønsker et punkt optaget på 
Sendemandsmødets dagsorden. Begge dele sker pr. brev eller ved at sende en mail til undertegnede. 
 
Nu kan I booke genforeningskoncerter med Sigurd Barrett 
Der er nu muligt at booke koncerter med Sigurd fortæller om Genforeningen i første halvdel af 2020. 
Book senest 15. maj 2019. Alle forespørgsler vedr. pris, datoer, praktiske oplysninger og booking 
rettes til manager Michael Vitten, mv@ponytailclub.dk, tlf.: 26 82 23 83. Koncertarrangører tilbydes en 
fordelagtig aftale med nembillet.dk, der håndterer billetsalg og giver en række fordele i forhold til 
annoncering i Jysk Fynske Medier m.v. Læs mere i vedhæftede brochure. 
 
Genforen dit fællesskab  
Vi samarbejder med Efterskoleforeningen og Dansk Friskoleforening om et stort fælles arrangement 
ved flest mulige genforeningssten den 14. maj 2020. Arrangementerne skal bæres lokalt og vi håber, 
at mange lokalforeninger vil tage kontakt til lokale skoler og foreninger om at markere 100-året for 
grænsedragningen ved en lokal genforeningssten. Se vedhæftede brochure herom. 
 
Markering af genforeningsjubilæet 
Marie de Fine Licht er som nævnt projektleder på vores aktiviteter i forbindelse med 
genforeningsjubilæet. Marie står til rådighed med råd og vejledning. Hun kan kontaktes på e-mail 
ml@graenseforeningen.dk eller mobil 21 34 33 92 
 
Husk at følge Genforening 2020 på genforeningssekretariatets hjemmeside på 
www.genforeningen2020.dk Hjemmesidens detaljer finder du ved på forsiden at klikke på de tre linjer i 
øverste venstre hjørne. 

mailto:ml@graenseforeningen.dk
http://www.genforeningen2020.dk/
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Husk at der kan være kommunale midler til rådighed for jeres genforeningsarrangementer inklusiv evt. 
koncert med Sigurd Barrett. Det gælder helt sikkert i de sønderjyske kommuner samt Esbjerg, Vejen 
og Kolding kommuner (som også har konsulenter tilknyttet) og i Region Syddanmark, men mange 
andre kommuner stiller også midler til rådighed. Se vedr. de syd- og sønderjyske kommuner nedenfor. 
Mange fonde er opmærksomme på jubilæet og indkalder ansøgninger. Det gælder f.eks. BHJ Fonden 
– se vedhæftede indkaldelse. 
 
Kulturministeriets og Folketingets pulje stiller yderligere 2.0 mio. kr. til rådighed, som kan søges i løbet 
af sommeren. Datoen er endnu ikke meldt ud. 
 
Lokalforeningsmøder i fremtidens tegn 
Vedhæftet er referat fra de to lokalforeningsmøder i Middelfart den 9. februar og Jystrup den 16. 
februar.  
 
Et hovedemne var på baggrund af Jens Andresens oplæg fra 2020-udvalget og bestyrelsens 
beslutning den 26. januar (se referatet her) at diskutere, hvordan lokalforeningerne kunne tænke sig at 
udnytte to nye foreningskonsulenter, der planlægges ansat med start efter sommerferien, for på den 
måde at kunne udarbejde stillingsbeskrivelser, der passer bedst muligt til lokalforeningernes behov og 
ønsker.  
 
Der var både i Middelfart og Jystrup en række konstruktive forslag til de nye medarbejderes 
kvalifikationer og arbejdsområder. Da dagsordenen var ens begge steder, vedhæfter jeg et samlet 
referat fra begge møder, udarbejdet af Claus Jørn Jensen.  
 
I oplægget indgik også 2020-udvalgets overvejelser om Grænseforeningens formålsparagraf, som der 
ikke er noget ønske om at ændre. Ud over selve formålet har vi i foreningen nogle værdier, vi står inde 
for, og som mange danskere gerne vil bakke op om, uden samtidig at forpligte sig i en lokalforening. 
Derfor er der overvejelser om med henvisning til værdigrundlaget at gøre mere for at få flere 
medlemmer til landsforeningen. 
 
På begge lokalforeningsmøder blev en meget vigtig pointe trukket frem: Det er afgørende for en 
lokalforening at tage udgangspunkt i det lokalsamfund, man er i. Derfor gælder det om at få ideer til, 
hvordan man med et lokalt udgangspunkt kan sætte grænselandet og mindretal på dagsordenen. 
Genforeningssten er en mulighed, måske en lokal præst eller lærer, som har været i Sydslesvig eller 
er fra det tyske mindretal. Osv. osv.  
 
Der vil blive arbejdet videre med disse emner på Sendemandsmødet den 4. maj.  
 
Minority Changemaker Programme 
Wienke Reimer arbejder støt videre med dette internationale initiativ. I weekenden den 8. til 10. marts 
gennemføres det første Minority Lab i København med ca. 12 deltagere, heraf seks fra Tyskland (tre 
fra det danske, to fra det sorbiske og en fra det frisiske mindretal), to fra det ungarske mindretal i 
Rumænien, to fra Østrig (det slovenske og det kroatiske mindretal), en fra Holland (vestfriser) og en 
fra Frankrig (bretoner). Formålet er at sprede info om kurset på Jaruplund Højskole til unge i 
deltagernes hjemlande. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Knud-Erik Therkelsen 
 

https://www.graenseforeningen.dk/sites/default/files/190126%20Referat%20bestyrelsesm%C3%B8de.pdf
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Hver af de syv samarbejdskommuner i Syd- og Sønderjylland har udpeget en koordinator til 
Genforeningen 2020:  
 
Sønderborg Kommune: Anne Bertram / kultur- og fritidskonsulent 
Sønderborg Kommune forbereder kommunens fyrtårnsprojekt Sønderborg Spejlinger, der består af tre 
delprojekter: Historiefestivalen GenSpejlet 2020, kunstprojektet Spejlinger samt SpejlBilleder målrettet 
børn og unge. Der er åbent for ansøgning af kommunens pulje på 500.000 kr. til lokale projekter. 
Første ansøgningsfrist er 1. marts.   
Kolding Kommune: Kristina Ladager / eventudvikler 
Kolding Kommune samarbejder med Sangens Hus om fyrtårnsprojektet sangerfest på 
Skamlingsbanken. Der er puljemidler på vej til lokale projekter med ansøgningsrunder i 2019 og 2020.  
 
Aabenraa Kommune: Asger Freud-Blomquist / eventkoordinator 
Aabenraa Kommune planlægger to store arrangementer i 2020: 30. maj indvies Genforeningsparken 
foran Folkehjem og Stafet 2020 afsluttes i Aabenraa. Begge dele fejres med en folkefest. 10. juli 
foregår Aabenraa Kommunes del af den officielle markering, der løber over dagene 10.-12. juli. 
Genforeningspuljen Aabenraa 2020 på 500.000 kr. er åben for ansøgning.   
 
Jeg har ikke oplysninger om aktiviteter i de øvrige kommuner, men koordinatorerne er: 
Esbjerg Kommune, stabsleder Christian Korsgaard 
Haderslev Kommune, kulturkoordinator Thor Lange  
Tønder Kommune, eventkoordinator Ulrik Overby 
Vejen Kommune, kultur- og turismekonsulent Charlotte Thomsen 
 


