
 

 

 

 

 

 

 

  

København den 20. december 2019  
 

 
 

NYT FRA GENERALSEKRETÆREN  
 
 
Til Grænseforeningens lokalforeningsformænd  
 
 
Kære alle 
Her sidst på året har vi meget at glæde os over. 
 
Bogen om Grænseforeningen, GRÆNSEN, FOLKET OG STATEN af Axel Johnsen er udkommet og 
har fået fine omtaler i en række af landets aviser. Alle jeres bestyrelsesmedlemmer vil få et gratis 
eksemplar. For at spare portoudgifter vil vi bede jer tage det korrekte antal bøger med til jeres 
bestyrelsesmedlemmer fra lokalforeningsmøderne i februar.  
 
Den nye hjemmeside er på plads, og man har mulighed for at sætte sit præg på sin lokale side. 
Vejledning i redigering af de lokale hjemmesider findes under Service for lokalforeninger:   
https://graenseforeningen.dk/service-lokalforeninger/redigering-af-hjemmesiden, nederst på alle sider. 
 
Vær opmærksom på, at de lokale redaktørers kodeord til at logge ind på hjemmesiden er blevet 
ændret med overgangen til den nye hjemmeside. Hvis du vil have et nyt kodeord, eller dit gamle 
tilbage, er du velkommen til at sende en mail med oplysninger om brugernavn, lokalforening og evt. 
kodeord til Merlin Christophersen på mc@graenseforeningen.dk 
 
Facebook- og hjemmesidekursus er afholdt i København den 11.december, og det er muligt at deltage 
i et tilsvarende den 9. januar 2020 kl. 11-15.30 i Middelfart med tilmelding til Bonnie på 
bb@graenseforeningen.dk En ny, intern gruppe er oprettet på Facebook til sparring, inspiration og 
vidensdeling: Forum for lokalforeninger i Grænseforeningen. Vi opfordrer til, at så mange 
bestyrelsesmedlemmer som muligt bliver medlem af den. 
  
Grænsen som indstik i Weekendavisen og Kristeligt Dagblad har skabt en stor interesse for at benytte 
sig af tilbuddet om ½ års gratis medlemskab. Vi har fået over 150 nye medlemmer i december måned. 
I opfordres derfor til at danne jer et overblik over nytilkomne medlemmer i medlemsdatabasen. Har I 
ikke adgang dertil endnu, kan I få tilsendt en opdateret medlemsliste af foreningskonsulenterne 
Bonnie og Maria. Overvej gerne, hvordan I bedst muligt tager imod de nye medlemmer. Det kunne fx 
være at invitere dem til den næst kommende aktivitet i lokalforeningen. 
 
Der er altså grøde i medlemstilgangen, hvilket kan udnyttes af jer lokalt. Som tidligere nævnt har vi 
trykt ekstra mange eksemplarer af sidste nummer af Grænsen, som stilles til rådighed for jer. Send en 
bestilling inden lokalforeningsmøderne – så tager vi det nødvendige antal af magasinet Grænsen med 
til jer. Husk at sidste nummer af magasinet Grænsen kan bruges hele 2020. I kan også rekvirere flyer 
og postkort til uddeling – se vedhæftede fil. 
 
De ca. 40 lokalforeninger, der endnu ikke har modtaget en kode til medlemsdatabasen Collect, vil få 
den tilsendt efterhånden som Flemming Hvass får dem sat op. Det vil ske i første halvdel af januar 
måned. 
 
Vi ser frem til det nye år med markering af genforeningsjubilæet. Det skydes som omtalt i gang fredag 
den 10.januar 2020 med konferencen på Christiansborg og gallaforestillingen på Gamle Scene på Det 
Kongelige Teater. Grænseforeningens billetter er nu fordelt mellem medlemmer. Den 12. januar 

https://graenseforeningen.dk/service-lokalforeninger/redigering-af-hjemmesiden
mailto:mc@graenseforeningen.dk
mailto:bb@graenseforeningen.dk


 

 

 

 

 

 

Side 2/2 

  
inviterer Grænseforeningen sammen med Københavns Stift til festgudstjeneste i Københavns 
Domkirke med deltagelse af Hendes Majestæt Dronningen. Det er en åben gudstjeneste, hvor alle er 
velkomne – så kom i god tid.   
 
Lokalforeningsmøderne finder sted lørdag d. 22. februar på Comwell i Middelfart og d. 29. februar på 
Scandic i Ringsted. I forbindelse med møderne bliver der tilbud om en mere udførlig instruktion i brug 
af medlemsdatabasen Collect. 
 
Sendemandsmødet bliver d. 2.-3. maj i Vingsted Centret, hvor jubilæet markeres med festlige indslag. 
 
I anledning af genforeningsmarkeringen gennemfører Rødding Højskole i dagene 19. til 25. maj 
kurset ”Grænseland – en national grundfortælling”. Kursisterne besøger bl.a. folkemødet i Ribe hen 
over Kr. Himmelfarts dagene. Kursusprogrammet er vedhæftet her.  
 
Programmet for alle aktiviteter i anledning af 100-året for Genforeningen offentliggøres på 
hjemmesiden www.genforeningen2020.dk den 8. januar kl. 14.00. Større arrangementer i 
Grænseforeningen og mindretallet er opført i kalenderen på https://graenseforeningen.dk/service-
lokalforeninger/kalender 
 
I ønskes hermed en glædelig jul og et godt nytår! 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Knud-Erik Therkelsen 
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