
 

 

 

 

 

 

 

  

København den 26. marts 2020  
 

 
 

 
 
 
NYT FRA GENERALSEKRETÆREN – HUSK AT VIDERESENDE TIL ØVRIGE 
BESTYRELSESMEDLEMMER 
 
 
 
 
Til Grænseforeningens lokalforeningsformænd  
 
 
Kære alle. 
 
Jamen altså! Jeg har da aldrig været med til noget lignende! Jeg ved, der er overordentlig gode 
grunde, men det er da, sagt på jysk, helt utroligt træls hver dag at skulle aflyse et eller flere 
arrangementer, som vi i Grænseforeningen lokalt såvel som centralt er involveret i.  
 
Vores sekretariat er fortsat lukket ned og alle medarbejdere på nær en enkelt arbejder hjemme frem til 
den 13. april. Vi er altid til at få fat på via mobiltelefon eller e-mail, og hvis du skal have noget tilsendt, 
sker det straks med hjælp fra den ene medarbejder på sekretariatet. Dog er sekretariatet helt lukket 
på grund af ferie i dagene op til Skærtorsdag. 
 
Sendemandsmøde udsat 
I har alle fået meddelelse om at Sendemandsmødet er udsat til den 17.-18. oktober – stadig på 
Vingsted Centret. Vi forsøger at gennemføre det samme program, men vi kan ikke sige noget endeligt 
om dette endnu. Bemærk: Hvis man har tilmeldt dig det oprindeligt planlagte Sendemandsmøde den 
2.-3. maj, så er man nu tilmeldt det udsatte Sendemandsmøde til oktober og skal altså give os 
besked, hvis man er forhindret. Det sker til Flemming Hvass på e-mail fh@graenseforeningen.dk. 
 
Genforeningsrosen 
Dronningens dåb af Genforeningsrosen skulle have fundet sted på Fredensborg Slot den 2. april. 
Dette arrangement er også aflyst – se vedhæftede pressemeddelelse. Men vi vil gerne opfordre jer til 
at fortælle vidt og bredt om Genforeningsrosen. Hvis du eller andre gerne vil erhverve rosen, 
forhandles den i den landsdækkende kæde Plantorama. Det er sikkert en god ide at henvende sig nu 
og blive skrevet op. 
 
Årsmøder, Folkemøder og Folkefest i Jelling 
Der er ikke nyt om Folkefesten i Jelling (24-25/4), Folkemødet i Ribe (21-24/5), Folkemødet på 
Bornholm (11-14/6) og Årsmøderne i Sydslesvig (19-21/6). Det er mit indtryk, at man venter lidt på 
hinanden og en udmelding fra sundhedsmyndighederne. Fra Sydslesvig forlyder det, at hvis 
Årsmøderne aflyses, vil de blive gennemført efter sommerferien. 
 
Ung Genforening – og markering ved flest mulige genforeningssten den 14. maj  
Dansk Skoleforening arbejder på at gennemføre Ung Genforening efter sommerferien, men der er 
desværre ikke fundet en dato endnu. Flere arrangører af 14. maj arrangementer har givet udtryk for, at 
de gerne vil markere genforeningsstenene i forbindelse med Ung Genforening.  
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Vi tilstræber en fælles markering, men samtidig vil jeg understrege, at arrangementer ved 
genforeningsstenene bæres af lokale kræfter, som selv kan beslutte, hvornår de vil gennemføre det.  
Så hvis det kan blive samtidig med Ung Genforening er vi rigtig glade. Og kan det ikke, ja, så er vi 
også glade. Vi melder ud hurtigst muligt. 
 
Minority Changemaker Programme den 28. marts til 28. juni 
Højskolekurset på Jaruplund Højskole, der har tilmeldt 35 unge fra 16 europæiske lande, er foreløbig 
udsat til den 18. april, men det er overvejende sandsynligt, at kurset aflyses. Vi forsøger at finde 
midler til at gennemføre kurset næste år. 
 
Opfølgning på de mange nye medlemmer 
I skærende kontrast til de mange triste aflysninger står den fine medlemsfremgang, vi oplever netop 
nu. Siden den 6. december har Grænseforeningen fået 584 nye hustandsmedlemskaber, som svarer 
til i alt 1.022 nye medlemmer. Af disse har 340 husstande svarende til 595 medlemmer ønsket at blive 
medlem af en lokalforening. 
 
Den 6. maj udløber det gratis tilbud om ½ års medlemskab af Grænseforeningen for de første, der 
benyttede sig af tilbuddet. Det er planen at kontakte de nye medlemmer en måned før det gratis 
medlemskab ophører for at opfordre dem til at fortsætte medlemskabet. Henvendelsen skal helst ske 
pr. telefon. 
 
Alle de nye, som har meldt sig ind i landsforeningen vil vi fra sekretariatet ringe til. De vil i løbet af 
samtalen blive orienteret om muligheden for at blive medlem af en lokalforening, og naturligvis 
opfordret til at melde sig ind der. 
 
Det er mest naturligt, at lokalforeningerne selv henvender sig til deres nye medlemmer om at fortsætte 
medlemskabet. Det er som nævnt bedst pr. telefon, men det kan også ske pr. e-mail. Vi er ved at 
udarbejde en vejledning i, hvordan en sådan samtale kan gribes an, hvad man kan sige, og hvordan 
nye aftaler registreres. Den vil være klar umiddelbart efter Påske. 
  
Ønsker man, at vi fra sekretariatet hjælper med at kontakte lokalforeningens nye medlemmer, gør vi 
det gerne. Vi vil gerne bede om en tilbagemelding fra lokalforeningerne pr. mail herom til Flemming på 
tlf. 33 36 84 25 eller Maria Strøm på tlf. 28 90 92 37 eller på info@graenseforeningen.dk.  
 
Undervisningsmateriale til grundskolens mellemtrin 
Grænseforeningen har netop udgivet undervisningsmaterialet Mojn Moin, der indeholder artikler, 
historiske fortællinger og spændende noveller om, hvordan det daglige liv er for børn og unge i 
mindretallene i det dansk-tyske grænseland.  
 
Materialet kan også findes på vores hjemmeside sammen med en lærervejledning og opgaver, så 
materialet i disse hjemmeundervisningstider kan anvendes digitalt. Jeg håber, du vil formidle 
vedhæftede flyer videre til flest mulige lærere og forældre, der må formodes at savne digitalt 
undervisningsmateriale i disse corona-tider.  
 
Materialet findes også på tysk. 
 
 
Bedste hilsener, og pas godt på jer selv – og andre 
Knud-Erik Therkelsen 
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