
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

København, den 17. juli 2019  
 

 
 

 

NYT FRA GENERALSEKRETÆREN  
 
Send venligst videre til foreningens bestyrelsesmedlemmer  
 
Til Grænseforeningens lokalforeningsformænd  
 
 
Kære alle. 
 
Hermed lidt nyt fra sekretariatet – midt i ferien.  
 
Sekretariatet 
Som nævnt i sidste nyhedsbrev har Jeppe Pers, der var projektleder på bl.a. Feriebørn 2.0 forladt os. 
Vi har nu, i samarbejde med Dansk Skoleforening, ansat Per Oetzmann, der også har rødder i 
Sydslesvig og ind til nu har været stedfortrædende skoleleder ved Oksevejens Skole. Per, som er 
flyttet til København, tiltræder 1. august. 
 
Og nu, efter debat i udvalg og bestyrelse, på lokalforeningsmøder og Sendemandsmøde slået de to 
stillinger som foreningskonsulenter op. Stillingsopslaget er vedhæftet her i både en kort og en længere 
udgave. Vi har d.d. modtaget 40 ansøgninger, så der er stor interesse. Send endelig opslaget videre, 
hvis I kender nogen, som dette kunne have interesse for. Ansøgningsfrist er den 11. august. 
 
Og så har vi ansat Jens Horstmann som projektleder for Minority Changemaker Programme, efter at 
Wienke Reimer stoppede 1. juli. Wienke kunne ikke affinde sig med at skulle være så meget i 
København, som vi ønskede, og hun valgte derfor at overlade projektet til en anden. Jens Horstmann 
er uddannet jurist og har gennem de sidste 12 år været en af de bærende lærerkræfter på Rødding 
Højskole. Jens tiltræder også 1. august.  
 
Ung Genforening 
Som tidligere meddelt arbejder Dansk Skoleforening på at få alle sydslesvigske elever til Danmark i 
uge 20 (11-15. maj) i 2020. Det går rigtig godt med at knytte forbindelser mellem sydslesvigske skoler 
og skoler nord for grænsen. Se vedhæftede oversigt. Måske åbner det mulighed for et fælles 
arrangement i jeres lokalforening – evt. et arrangement torsdag den 14. maj ved en genforeningssten i 
jeres lokalområde. 
 
Familiesprogfestival 
Grænseforeningen i det gamle Vejle amt (Kreds 20) gennemfører igen i år i samarbejde med SdU og 
Sydslesvigsk Forening Familiesprogfestival på Christianslyst. Det sker i dagene 17. til 19. oktober. Se 
vedhæftede plakat og præsentation af kurset. 
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Der er tale om et meget spændende initiativ, som over de sidste tre-fire år har fået overordentlig 
positiv omtale fra deltagerne. Festivalen er en helt ny måde at komme i dialog med medlemmer af det 
danske mindretal, men også en helt anden måde for medlemmer af mindretallet at møde det danske – 
og for os i Grænseforeningen at nærme os det tyske. 
 
Sønderjysk Figurteater 
Alving Fonden har ydet tilskud til Sønderjysk Figurteater, som forbereder en turné i anledning af 100-
året for Genforeningen med forestillingen ”Julia og Rasmus” – Historiefortælling i øjenhøjde om 
adskillelse og genforening i grænselandet Sønderjylland-Schleswig. Forestillingen kunne måske have 
interesse også i jeres lokalforening eller den lokale skole. Se vedhæftede materiale. 
 
Kalender 
Du kan få overblik over kommende møder i Grænseforeningen og større begivenheder i Sydslesvig på 
kalenderen på https://www.graenseforeningen.dk/kalender.html 
 
Jeg vil gerne fremhæve, at Dronning Margrethe besøger det danske mindretal i Sydslesvig i dagene 2. 
til 6. september. Der foreligger endnu ikke et fuldt program for besøget, men følg med i diverse 
kalendere. 
 
Der er lokalforeningsmøder den 26. oktober i Jystrup og den 2. november i Middelfart. Forårets 
lokalforeningsmøder bliver den 22. februar i Middelfart og den 29. februar i Jystrup. 
 
Lørdag den 7. september er der årsmøde på lejrskolen Vesterled på Holmsland Klit. Som sædvanlig 
serveres der friske rødspætter med persillesovs til årsmødet. 
 
 
 
Med venlig hilsen – og god sommer 
 
 
Knud-Erik Therkelsen 
 
 

https://www.graenseforeningen.dk/kalender.html

