
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

København, den 3. oktober 2019  
 

 
 

 

NYT FRA GENERALSEKRETÆREN  
 
 
Til Grænseforeningens lokalforeningsformænd  
 
 
Kære alle. 
 
2020 nærmer sig. Det kan spores mange steder, herunder også på de sidste sider i magasinet 
Grænsen, som bugner med omtale af genforeningsarrangementer i lokalforeningerne.  
 
I den forbindelse er nedenstående VIGTIGT: 
Husk at tilmelde jeres genforeningsarrangementer senest den 31. oktober, så de kommer med i 
programmet for markeringen af Genforeningen 2020. 
 
Alle oplysninger og evt. billede indsættes i formularen her: https://genforeningen2020.dk/for-
arrangoerer-kalender-og-tilmelding/  Hvis der opstår problemer, kan I kontakte Claus Jørn på mail: 
cjj@graenseforeningen.dk, tlf.: +45 7448 9602 eller mobil: +45 2172 1335 
 
Konference på Christiansborg  
Hele genforeningsmarkeringen indledes fredag den 10. januar 2020 med en konference på 
Christiansborg. Konferencen er tilrettelagt af Grænseforeningen i samarbejde med Folketinget. Der vil 
blive udsendt indbydelse hertil i den nærmeste fremtid. Bemærk, at der er et begrænset antal pladser. 
 
Gallaforestilling i Operahuset – også VIGTIGT 
Samme aften er der gallaforestilling i Operahuset i anledning af 100-året for Genforeningen. Vi har 
fået tildelt 27 billetter til denne forestilling, som vi har valgt at udlodde til lokalforeningerne. Hver 
lokalforeningsformand bedes derfor senest torsdag den 10. oktober kl. 12.00 indsende navn og e-
mailadresse på en (og kun en) person fra lokalforeningen, som gerne vil have en billet til forestillingen 
og derfor deltager i lodtrækningen om billetterne. E-mailen skal sendes til Flemming Hvass på 
adressen fh@graenseforeningen.dk Alle vindere - bortset fra den sidst udtrukne - får tilbudt to billetter, 
så man kan invitere sin ægtefælle med. Det vil være naturligt, hvis man som lokalforeningsformand 
indstiller sig selv, men andre kan naturligvis også indstilles. 
 
De heldige får besked torsdag den 9. oktober om eftermiddagen og skal senest fredag den 10. 
oktober bekræfte deltagelsen over for mig, så jeg kan indsende en navneliste over, hvem billetterne er 
tilfaldet. 
 
Foreningskonsulenter ansat 
Vi har nu ansat to nye foreningskonsulenter for en tre-årig periode frem til 30. september 2022. Det er 
51-årige Maria Lindahl Strøm, der har en baggrund som leder af Frivilligcentret i Hørsholm og 48-årige 

https://genforeningen2020.dk/for-arrangoerer-kalender-og-tilmelding/
https://genforeningen2020.dk/for-arrangoerer-kalender-og-tilmelding/
mailto:cjj@graenseforeningen.dk
mailto:fh@graenseforeningen.dk


 

 

 

 

 

 

Side 2/2 

  
Bonnie Barr, der har en baggrund som udviklingskonsulent i Det Danske Spejderkorps. Maria får sin 
arbejdsplads på kontoret i København, mens Bonnie arbejder fra sit hjem i Odense. Maria og Bonnie 
deltager i lokalforeningsmøderne i Jystrup den 26. oktober og i Middelfart den 2. november, hvor I får 
lejlighed til at komme med jeres ønsker og drømme om, hvad der skal ske i lokalforeningerne de 
kommende tre år. 
 
Lav et arrangement den 14. maj ved din genforeningssten! 
Husk at vi samarbejder med især friskoler og efterskoler om arrangementer ved flest mulige 
genforeningssten torsdag den 14. maj 2020. Sker der noget ved genforeningsstenen i jeres område?  
 
Se vedhæftede fil, som er en oversigt over samtlige genforeningssten i Danmark. Ved 33 af stenene 
er der planlagt aktiviteter den 14. maj. Hvis du klikker på bynavnet yderst til venstre, kommer du til 
Jens Ambirks omtale af den enkelte sten. Omtalen stammer fra hjemmesiden 
www.ambirk.eu/genforeningsstene. 
 
December-nummeret af magasinet Grænsen 
December-nummeret af magasinet Grænsen vil være et særnummer om Genforeningen og vil blive 
udsendt som et indstik i Kristeligt Dagblad og Weekendavisen fredag den 6. december. Disse to 
aviser er valgt, fordi de er landsdækkende, hvorved det understreges, at genforeningsmarkeringen er 
landsdækkende. Som medlem får du naturligvis tilsendt Grænsen som normalt. 
 
Der vil som altid være en lokalforeningskalender bagerst i magasinet, som denne gang når ud til 
101.500 ekstra modtagere (og tre gange så mange læsere), så rigtig mange danskere vil hermed få 
viden om, hvad der foregår i lokalforeningerne.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Knud-Erik Therkelsen 
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