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NYT FRA GENERALSEKRETÆREN – HUSK AT VIDERESENDE TIL ØVRIGE 
BESTYRELSESMEDLEMMER 
 
 
Til Grænseforeningens lokalforeningsformænd  
 

Kære alle. 

Hermed lidt nyt fra et sekretariat, hvor vi fortsat ikke ser hinanden, bortset fra på den daglige video-

konference. Vi følger naturligvis myndighedernes anvisninger og arbejder hjemme frem til den 10. maj, 

men kan altid nås via e-mail eller telefon. Stemningen er god – men vi glæder os til igen at kunne mødes 

Kontakt jeres nye medlemmer 

Som tidligere nævnt har vi planer om at kontakte alle nye medlemmer telefonisk efter det halve års gratis 

medlemskab. Vi er begyndt at kontakte dem, som har ønsket medlemskab af landsforeningen med henblik 

på at sikre deres fortsatte medlemskab. Og vi spørger alle, om de ikke har lyst til at blive medlem af en 

lokalforening. 

Kun meget få af jer har meldt tilbage om I ønsker, at vi skal kontakte lokalforeningens nye medlemmer, 

eller om I selv ønsker at gøre det. Vores anbefalinger er helt bestemt, at I selv ringer ud, men vi hjælper 

gerne. Bonnie og Maria sender jer gerne lister over nye medlemmer med relevante oplysninger og med 

plads til registrering af deres ønsker, udkast til mail og forslag til samtalepunkter. Bonnies mail er 

bb@graenseforeningen.dk og tlf. 2134 3403 og Marias er ms@graenseforeningen.dk og tlf. 2890 9237. 

Tænk digitalt! 

Festen i anledning 100-året for Genforeningen blev ikke som forventet. Alt på denne side af sommerferien 

er aflyst. Netop mens jeg skriver dette har jeg modtaget en mail fra Rødding Højskole om, at 

genforeningskurset den 19.-25. maj er aflyst. Det samme gælder Minority Changemaker Programme på 

Jaruplund Højskole, folkemødet på Bornholm, årsmøderne i Sydslesvig, markeringerne i Sønderjylland den 

9.-12. juli og Kulturmødet på Mors. Nu er det vigtigt, at vi alle forsøger at se, om der kunne være nye 

muligheder i begrænsningerne. Det er indlysende, at digitaliseringen er en mulig vej, men også en svær og 

for mange ny vej. Facebook, Zoom, videokonference, webinar og hvad det ellers hedder. Husk at vores 

konsulenter har god forstand på disse emner.  

Jeg kan kun understrege vigtigheden af at følge med i alt det nye – så godt vi kan. Og når I får den gode ide, 

som ingen tidligere har tænkt på, og som kan være lidt skør, så opgiv ikke. Tænk videre, snak med andre om 

det og gerne med vores konsulenter – alle store ideer vokser ud af sådanne indfald. De kan hjælpe med at 

se muligheder i digitale programmer - og hvordan man bruger dem.  

Vi kontakter alle lokalforeningsformænd telefonisk 

Blandt andet derfor, men også for at få tilbagemeldinger om, hvordan I håndterer corona-krisen og hvilke 
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forventninger I har til fremtiden, vil vores konsulenter kontakte alle lokalforeningsformænd telefonisk i den 

nærmeste fremtid. Det er en helt åben dagsorden, men formålet er at komme tættere på, hvordan vi på 

sekretariatet kan støtte jeres lokale arbejde bedst muligt i den aktuelle situation.  

Den officielle genforeningsmarkering forlænges til 2021 

Præsidiet for Genforeningen2020 har meldt ud, at den planlagte afslutning af markeringen den 9.- 12. juli 

på Dybbøl med Kongehusets deltagelse er udsat.  I stedet tilpasses markeringen af genforeningsjubilæet 

ved at flytte arrangementer dels til efteråret 2020, dels til et kompakt sommerprogram fra maj til midten af 

juni 2021. Dette dog under forudsætning af, at myndighederne tillader det. Læs herom på 

https://graenseforeningen.dk/nyheder/genforeningsaaret-forlaenges-til-2021. 

Koncerter med ”Sigurd fortæller om Genforeningen” må rykkes til senere 

De af jer, der har en kontrakt med Sigurd Barrett om en genforeningskoncert i 2020, kan regne med stor 

fleksibilitet fra Sigurds side i forhold til at finde en ny dato uden ekstra omkostninger. På samme måde 

bedes I udvise fleksibilitet, så det hele kan gå op.  

Det ser ud til, at koncerterne først kan gennemføres i løbet af efteråret 2020 og maj-juni 2021. Det er et 

endnu større puslespil, der skal gå op denne gang, så jeg håber, I vil være tålmodige og fleksible i dialogen 

med manageren. Hvis I af den ene eller den anden grund taber modet fuldstændigt, så ring til mig, så vi kan 

få en snak om problemerne og finde en løsning.   

Vejledninger på hjemmesiden 

Konsulenterne vil løbende lægge vejledninger eller gode råd på hjemmesiden under Lokalforeningsservice. 

Senest er det blevet til en video i redigering af arrangementer på https://graenseforeningen.dk/service-

lokalforeninger/redigering-af-hjemmesiden. Bemærk, at når I starter videoen (tryk på startpilen) er der 

mulighed for at forstørre billedet så det fylder hele skærmen. Tryk på symbolet med de fire pile, som peger 

væk fra hinanden (nederst til højre ved siden af vimeo). Tryk på tastaturets esc-knap for at vende tilbage. 

Konsulenterne vil gerne lave flere af den slags vejledninger – I skal bare sige til. De vil også fortsat gerne 

rette jeres sider, så kalenderen er opdateret mht. aflysninger og udsættelser af arrangementer eller andet.   

Grænsen er udkommet 

Og så er Magasinet Grænsen udkommet med fine artikler om Genforeningen m.m. På grund af corona-

krisen og udsættelse af aktiviteter til sommeren 2021 har formandskabet besluttet at forlænge perioden, 

hvor man kan tegne et gratis ½-års medlemskab af Grænseforeningen. Det kan ske helt frem til og med juni 

2021, hvor de udsatte genforeningsmarkeringer som nævnt kulminerer.  

Kampagnen fortsætter altså i yderligere et år – spørgsmålet er, hvordan I og vi udnytter forlængelsen til at 

få endnu flere danskere til at interessere sig for grænseland og mindretal.  

 

Bedste hilsener på vegne af alle Grænseforeningens medarbejdere 

Knud-Erik  
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