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

Kære alle. 

Udmelding fra sundhedsmyndigheder 

Alle venter nu spændt på den næste udmelding fra sundhedsmyndighederne. Vi har tæt kontakt til Dansk 

Folkeoplysnings Samråd, der forhandler direkte med kulturministeren om bl.a. vores udfordringer. Vi har 

bedt om, at der meldes tidligt og klart ud om afstandsregelen på 2 meter, fordi den regel spiller afgørende 

ind på vores lokalforeningers muligheder for at planlægge efterårets arrangementer.  

Tænk digitalt 

I seneste nyhedsbrev skrev jeg, at det i denne corona-tid er vigtigt at forsøge at finde nye muligheder i 

begrænsningerne. Her tilbyder den digitale udvikling os spændende nye veje til at skabe samvær, når vi nu 

ikke kan mødes. Samtidig har vi alle oplevet skuffelse og nederlag, når vi har kastet os ud i at erobre den 

nye verden. Det driller, jeg har mistet mit kodeord, der er ikke strøm på og nu skal den pludselig opdateres 

– for blot at nævne nogle få erfaringer.  

Vi vil alligevel opfordre alle til at forsøge at erobre mere af den nye teknologi, konkret muligheden for 

videokonferencer. Et par lokalforeninger er i gang – f.eks. arbejder Skjern-Tarm-Videbæk på at mødes med 

deres venskabsforening syd for grænsen digitalt. Andre har meldt sig til Grænseforeningens Forum for 

lokalforeninger på Facebook, hvor der altid er hjælp at hente. Hvis du er logget på Facebook er linket  

https://www.facebook.com/groups/748652248879271/  

Samtidig har vores konsulenter lagt forskellige vejledninger ud på vores hjemmeside under ”Service for 

lokalforeninger”, som man kan blive klogere på. 

Vores konsulenter arbejder med at tilbyde et nyt kursus inden sommerferien – hvis det i øvrigt bliver 

muligt. Vi melder ud når vi kender de nye retningslinjer. 

Mød Kulturmødeambassadørerne – digitalt 

Vi tilbyder nu mulighed for at overvære og eventuelt deltage i et dialogmøde med vores 

kulturmødeambassadører via en videokonference. Det sker den 19. maj kl. 10.00 – 11.30. Vores 
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kulturmødeambassadører giver her mulighed for at snuse til deres spændende personlige fortællinger om 

mindretal, identitet, nationalitet og medborgerskab. Læs mere her. 

Tilmeld dig på dette link – og så sender vi et link tilbage, som du skal trykke på umiddelbart inden mødet 

går i gang. Hvis du vil være godt forberedt skal du installere programmet TEAMS på din computer og øve 

dig lidt på det – men det er ikke strengt nødvendigt. Læs mere om TEAMS her. 

Hvis du har en bærbar computer af nyere dato, vil du kunne både se og høre og selv deltage, fordi din 

computer har både kamera, mikrofon og højttalere. Hvis du har en stationær computer af lidt ældre dato, 

har du brug for et sæt høretelefoner med mikrofon og evt. et kamera. De tre dele kan erhverves for i alt  

3-400 kr., men så er du også fuldt rustet til videomøder på nettet. Ikke kun til unge og ældre i 

Grænseforeningen, men også til børn og børnebørn i familien. 

På mødet med kulturmødeambassadørerne kan du med dette udstyr stille spørgsmål og komme tættere på 

kulturmødeambassadørernes erfaringer med ”det at høre hjemme”. Du opfordres til at invitere jeres 

medlemmer.  Måske får I lyst til efterfølgende at invitere dem til et arrangement i jeres lokalforening. 

Udendørs arrangementer 

Det er sandsynligt, at der ret hurtigt bliver åbnet for arrangementer i det fri for flere end 10 personer, 

under forudsætning af at man lever op til nogle rammer, f.eks. kravet om 2 meters afstand. Så måske bliver 

der mulighed for jeres lokalforening til at gennemføre et foredragsarrangement i det fri. Et grundlovsmøde. 

Et foredragsarrangement ved den lokale genforeningssten.  

Medlemskampagne fortsætter 

Husk at muligheden for at tegne gratis medlemskab fortsætter til og med 30. juni næste år. Og husk at give 

en tilbagemelding til sekretariatet om I selv følger op på de nye medlemmer I har fået, eller om vi skal gøre 

det. 

 

Bedste hilsener 

Knud-Erik  
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