
Kære lokalforeningsformænd m.fl. 
 
Jeg er blevet gjort opmærksom på, at lokalforeninger kan have problemer med registrering af CVR-nr. Det 
er i den forbindelse vigtigt, at man videregiver login til CVR-registeret til de relevante personer, når der sker 
udskiftning i jeres bestyrelse.  Det er samtidigt vigtigt, at CVR-registeret bliver gjort opmærksom på 
udskiftning i  bestyrelsen og får de rigtige adresseoplysninger inkl. e-mail adresser på relevante nye 
bestyrelsesmedlemmer. 
 
Flere har spurgt efter en oversigt over sange, som kan synges i forbindelse med genforeningsmarkeringen. 
Se https://graenseforeningen.dk/genforeningen-og-faellessang 
 
Endelig er vi er blevet bedt om at dele vedhæftede kursusprogram fra Akademie Sankelmark samt omtale 
af teaterstykket ”Padder”. Se nedenfor. 
 
Bedste hilsener 
Knud-Erik 
 
 
Venlige hilsener 

 
KNUD-ERIK THERKELSEN 
GENERALSEKRETÆR 
 
T +45 3336 8426 
M +45 2023 1984 
KET@GRAENSEFORENINGEN.DK 
 
GRÆNSEFORENINGEN 
PEDER SKRAMS GADE 5, 2. 
DK-1054 KØBENHAVN K 
WWW.GRAENSEFORENINGEN.DK 
 
Det er Grænseforeningens formål at støtte danskheden i grænselandet, særligt syd for grænsen, at udbrede kendskabet 
til grænselandets forhold samt at bevare og styrke dansk sprog og kultur.  

 
Fra: Jette Hanisch <jette@syfo.de>  
Sendt: 20. februar 2020 11:19 
Til: info@syfo.de 
Emne: Teaterstykket "Padder" 
 
Kære alle 
 
Den slesvig-holstenske Landdag har bedt os om at være behjælpelige med at gøre reklame for teaterstykket 
"Padder" hhv. "Amphibien", der er et dansk-tysk afstemningsskuespil i anledning af 100-året for 
folkeafstemningen i 1920. 
 
Teaterlinjen på Deutsches Gymnasium für Nordschleswig har udviklet og opfører stykket i samarbejde med 
studerende og undervisere fra afdelingerne Kunst und Visulelle Medien, Textil und Mode samt Darstellendes 
Spiel på Europa-Universität flensburg.  
 
Stykket opføres: 

• 20. februar 2020 i Egernførde, St.-Nicolai-Kirche 

• 27. februar 2020 i Slevsig, A.P. Møller Skolen 

• 05. marts 2020 i Flensborg, Auguste-Viktoria-Schule 

• 12. marts 2020 i Aabenraa, Deutsches Gymnasium für Nordschleswig 
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Start kl. 19.00 - gratis entré 

 
I må meget gerne dele dette i jeres netværk. 
 
På forhånd tak - og venlige hilsener 
 
Jette 
 
Jette Hanisch 
Kontorassistent 
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