
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

København, den 10. maj 2019  
 

 
 

 

NYT FRA GENERALSEKRETÆREN  
 
Send venligst videre til foreningens bestyrelsesmedlemmer  
 
Til Grænseforeningens lokalforeningsformænd  
 
 
Kære alle. 
 
Sendemandsmødet 2019 
Sendemandsmødet godkendte Jens Andresens beretning samt foreningens regnskab. Der var 
genvalg til bestyrelsesposterne. Der var endvidere opbakning til bestyrelsens forslag om at anvende 
4.0 mio. kr. af egenkapitalen til ansættelse af to medarbejdere i tre år, som primært får til opgave at 
støtte og udvikle lokalforeningernes arbejde. Sekretariatet går nu i gang med at beskrive de nye 
medarbejderes arbejdsopgaver og at finde dem. 
 
Sekretariatet 
Jeppe Pers, der var projektleder for feriebørnsarbejdet, har fået en ansættelse ved KultKit i Næstved, 
som er et InterReg program der især arbejder med grænseoverskridende kulturprojekter i forbindelse 
med etablering af Femern-forbindelsen. Jeppes stilling forventes besat efter sommerferien. Vi har 
ansat Ida K. Antonisen som studentermedhjælper. Ida skal især hjælpe med forskellige opgaver i 
forbindelse med genforeningsmarkeringen.  
 
Endelig har vi ansat journalist Alexander Rygaard som kommunikationsmedarbejder. Alexander har 
været tilknyttet Grænseforeningen som studentermedhjælper, men fortsætter altså i en 2-årig stilling 
efter afsluttet uddannelse. Hans arbejdsopgaver bliver primært kommunikation i forbindelse med 
genforeningsmarkeringen. 
 
Årsmøder i Sydslesvig 
Husk årsmøderne i Sydslesvig den 24.-26. maj. Lørdag formiddag er der som sædvanligt debatmøde 
på Flensborghus. Program vedhæftet. 
 
Ny undervisningsmateriale – på dansk og tysk 
Grænseforeningen har i samarbejde med Region Sønderjylland-Schleswig udgivet et nyt 
undervisningsmateriale på både dansk og tysk med titlen i et grænseland/im Grenzgebiet. Materialet 
findes på http://www.kulturakademi.dk/graenseland/ 
 
Arrangement ved Genforeningssten den 14. maj 2020 
Som nævnt i sidste nyhedsbrev har Grænseforeningen i samarbejde med Efterskoleforeningen og 
Dansk Friskoleforeningen udgivet en brochure, som informerer om det store fælles arrangement ved 
flest mulige genforeningssten den 14. maj 2020. I brochuren, som er vedhæftet her, findes også 
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mange ideer til, hvad et arrangement kunne indeholde. Ideen er også omtalt i flere tidsskrifter. Jeg 
håber I vil medvirke til at udbrede ideen til andre lokale aktører – det kunne f.eks. være den lokale 
folkeskole, forsamlingshus, menighedsråd, lokalhistoriske forening eller lignende. 
 
Brev om genforeningssten til alle kommuner 
Jens Andresen har i tirsdags sendt et brev til alle landets kommuner, hvor kommunerne opfordres til at 
gøre deres genforeningssten i stand til jubilæet i 2020 og kontakte deres lokale grænseforeninger. 
Samtidig nævner Jens Andresen selvfølgelig Grænseforeningens, Efterskoleforeningens og Dansk 
Friskoleforenings opfordring til landets skoler og andre om at lave et event den 14. maj 2020 under 
overskriften ”Genforen dit fællesskab”. Brevet og folderen er vedhæftet. 
 
Aktørmarkedsplads for genforeningsjubilæumsarrangementer 
Mangler I inspiration til jeres genforeningsarrangementer? Så husk at tjekke Sekretariatet for 
Genforeningen 2020’s aktørmarkedsplads: https://genforeningen2020.dk/for-arrangoerer-kalender-og-
tilmelding/aktoermarkedsplads/  
 
Ud over de omtalte foredragsholdere, kan nævnes medlem af Grænseforeningen, Hans Jørgen 
Bonnichsens foredrag, ”Barn af grænselandet”. Hans Jørgen Bonnichsen, fhv. PET-chef, forfatter og 
foredragsholder, kan kontaktes på tlf.: 30 55 18 99 og email: hjcbonnichsen@gmail.com 
 
I det vedhæftede dokument ”Istedløven” kan I læse om en fortællekoncert med Jørgen Carlsen og 
koret Ars Nova Copenhagen. Arrangementet er rettet mod alle med interesse for den kulturelle 
udveksling mellem Danmark og Tyskland og for den folkelige danske sangtradition.  
 
Folkeoplysning i valgkampen 
Grænseforeningen er en del af Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS). I anledning af det netop 
udskrevne folketingsvalg videresender jeg derfor en opfordring fra DFS’s formand Per Paludan (som 
også er medlem af Grænseforenings bestyrelse) om at hjælpe med at få bl.a. folkeoplysning, fake 
news og lokalsamfundenes mødesteder på dagsordenen: 

 
Kære folkeoplyser, 
 
Vi nærmer os et valg. Snart har vi et nyt folketing, og der skal udarbejdes et grundlag for den regering, 
der kommer efter valget. I de seneste to-tre måneder har jeg mødtes med politikere fra mange partier 
for at præsentere dem for de ønsker, som Dansk Folkeoplysnings Samråd har til en kommende 
regerings folkeoplysningspolitik. 
 
Politikerne har været lydhøre og positive, men der skal meget til, før vi er i mål. Det er her, jeg vil 
appellere til din indsats. 

Du kender sikkert en eller flere politikere, fra folketing, region eller kommunalbestyrelse. Måske 
afholder din skole eller forening debat- og valgmøder i den kommende tid. Jeg håber, at du vil udnytte 
de muligheder, du har, til at fortælle politikerne om vores aktuelle forslag, som vi har samlet i fire 
temaer 

• Folkeoplysningens arbejde for sundhed og trivsel 

• Folkeoplysning som modspil til fake news 

• Moderne, fleksible og lærende mødesteder 

• En tidssvarende folkeoplysningslov 

I de vedhæftede fire notater kan du finde konkrete forslag for hvert tema, argumenter og 
underbyggende dokumentation. Jeg vedhæfter også en liste med link til yderligere dokumentation. 
 

https://genforeningen2020.dk/for-arrangoerer-kalender-og-tilmelding/aktoermarkedsplads/
https://genforeningen2020.dk/for-arrangoerer-kalender-og-tilmelding/aktoermarkedsplads/
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Nogle forslag vækker større genklang hos bestemte partier end hos andre – og omvendt. Særlige 
argumenter virker mere overbevisende på kommunalpolitikere end på folketingspolitikere. Det er også 
vigtigt at få opbakning fra embedsmænd og kommunalt ansatte og at skabe forståelse blandt 
samarbejdspartnere i idrætten, kulturen og erhvervslivet. De skal måske overbevises med lidt andre 
ord. 
 
Hvis du har brug for sparring og ideer til, hvordan du skal bringe disse forslag videre, er du meget 
velkommen til at kontakte mig eller DFS’ sekretariat (Trine Bendix, tbk@dfs.dk, 33 26 03 73; Michael 
Voss, mv@dfs.dk, 33 26 03 74). 
 
Vi kommer også meget gerne på besøg og diskuterer dette arbejde med dig, dine ansatte og dine 
folkeoplysende kolleger. 
 
Med de bedste folkeoplysende hilsener, 
Per Paludan Hansen, formand for DFS, (pph@dfs.dk; 21 46 55 80) 
 
 

 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Knud-Erik Therkelsen 
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