
 

 

 

 

 

 

 

  

København den 21. januar 2020  
 

 
 

NYT FRA GENERALSEKRETÆREN  
 
 
Til Grænseforeningens lokalforeningsformænd  
 
 
Kære alle. 
Så er markeringen af 100-året for Genforeningen i gang. Det hele begyndte med omtale af 100-året i 
både Dronningens og statsministerens nytårstaler, og i en fælles kronik den 1. januar i Politiken, 
skrevet af Folketingets formand Henrik Dam Christensen og Grænseforeningens formand Jens 
Andresen. Kronikken er vedhæftet til orientering. 
 
Markering af 100-året for Genforeningen 
Weekenden den 10-12. december fulgte Folketingets og Grænseforeningens konference den 10. 
januar, hvor mange af Grænseforeningens lokalforeninger og andre græsrødder sammen med 
Folketingets formand, folketingsmedlemmer og enkelte ministre deltog. Senere samme aften 
gallaforestilling i Det Kongelige Teater med Dronningens deltagelse, og søndag formiddag 
festgudstjeneste i Vore Frue Kirke i København, igen med Dronningens deltagelse.  
 
Sigurd Barrett er gået i gang med sine over 100 koncerter om Genforeningen. En af de første 
koncerter var i Sorø – se vedhæftede meget positive avisomtale. 
 
Det næste store programpunkt bliver afstemningsfesterne i Sønderjylland (og andre steder) den 10. 
februar. Afstemningen bliver også markeret ved en festgudstjeneste i Sct. Nikolaj Kirke i Aabenraa 
søndag den 9. februar kl. 10.00. 
 
Og sådan fortsætter det. I kan orientere jer om de over 1.000 programpunkter frem til afslutningen den 
12. juli på www.genforeningen2020.dk 
 
Et meget vigtigt arrangement for Grænseforeningen er Minority Changemaker Programme på 
Jaruplund Højskole fra den 1. april og tre måneder frem. Vi er nu oppe på 28 deltagere! Men vi vil 
gerne finde yderligere 10-12 deltagere. Så kender du et ungt menneske med interesse for mindretal 
og med interesse for at møde andre unge fra hele Europa, så henvis dem til hjemmesiden. Eller få 
dem til at skrive eller ringe til Jens Horstmann på tlf. 23 23 83 22. 
 
Ny hjemmeside 
I har sikkert alle opdaget, at vi har fået en ny hjemmeside. Det kan til at begynde med være lidt svært 
at finde rundt. Som formand eller bestyrelsesmedlem for en lokalforening er det vigtigste link 
formentlig Service for lokalforeninger. Linket er markeret med rødt og findes nederst på ALLE sider. 
Det er her I finder alle vigtige oplysninger om, hvad vi kan hjælpe med m.m. 
 
Grænsen, folket og staten 
Som tidligere meddelt får alle bestyrelsesmedlemmer et eksemplar af Axel Johnsens bog ”Grænsen, 
folket og staten” i forbindelse med lokalforeningsmøderne den 22. og 29. februar. For at få et præcist 
overblik over hvor mange bøger, vi skal tage med, bedes I indsende en opdateret liste over 
bestyrelsesmedlemmer i jeres lokalforening til Flemming Hvass. Meget gerne med e-mail adresser 
også. 
 
Nye medlemmer 

http://www.genforeningen2020.dk/
https://graenseforeningen.dk/undervisning/minority-changemaker-programme
mailto:jh@graenseforeningen.dk
http://www.graenseforeningen.dk/
https://graenseforeningen.dk/service-lokalforeninger


 

 

 

 

 

 

Side 2/2 

  
Med den massive interesse for Genforeningen mærker vi også en helt usædvanlig stor interesse for at 
blive medlem af Grænseforeningen. Siden den 6. december, da Magasinet Grænsen som indstik blev 
sendt ud til samtlige Kristelig Dagblads og Weekend Avisens abonnenter, har 280 meldt sig ind i 
foreningen, heraf ca. halvdelen i lokalforeninger. Der er således virkelig gode muligheder for at hverve 
medlemmer i denne tid. 
 
Lokalforeningsmøder 
Husk lokalforeningsmødet den 22. februar i Middelfart og den 29. februar i Ringsted. Dagsorden 
udsendes en af de nærmeste dage. Dagsordenen rummer bl.a. jeres evaluering af den nye 
hjemmeside. Det er derfor vigtigt, at I har bevæget jer rundt på den og gjort jer nogle (forhåbentlig 
positive) erfaringer. 
 
Åbning af udstilling: ”Fra Folkesag til Venskabsbesøg” - Lørdag den 1. februar 2020 kl. 11.00 i Vejle 
Lokale Grænseforeningers initiativer og virke på Vejleegnen 1889-2020. Se vedhæftede indbydelse til 
åbning af udstillingen i anledning af 100 året for Genforeningen i 1920 lørdag den 1. februar 2020 kl. 
11.00 i Vejle Stadsarkiv, Vedelsgade 17, Vejle. Tilmelding senest 27. januar. 
 
Konference: Norden mellem Napoleon, Bismarck, NATO og EU  
Folketinget/ Nordisk Råds delegation markerer 100-året for Genforeningen med et offentligt møde om, 
hvorfor det ikke lykkedes at samle Norden, før og efter 1864 og frem til Genforeningen 1920 når det 
lykkedes at samle Tyskland og Italien? 
Se vedhæftede indbydelse. 
 
Det lille Teater i Flensborg: Drømmen om Flensborg 
”Drømmen om Flensborg” handler om en slesvigsk slægt i tiden mellem 1864 og 1920. Slægtsfortæl-
lingen flettes ind i grænselandets omskiftelige historie og fortæller om modstanden mod preussernes 
fortyskningspolitik og familiens vilje til at holde genforeningshåbet levende gennem 56 års fremmed-
herredømme.  
Forestillingen vises 23. januar, 28. januar, 30. januar, 6. februar, 13. februar og 5. marts kl. 19.30. 
Endvidere den 14. marts kl. 16.00. Se vedhæftede plakat. 
 
Fællessang og foredrag med og om de forbudte sange ved Tyge Mortensen 
Se vedhæftede omtale 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Knud-Erik Therkelsen 
 


