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

 
Kære alle. 
 
Nu begynder det langt om længe at gå fremad. Smittetallene bliver bedre og bedre og Danmark er 
langsomt ved at åbne igen. 
 
Der er lidt forvirring om begrebet ”åbne”, for der er ingen klare udmeldinger fra regeringen om, hvornår 
den dansk-tyske grænse bliver genåbnet for almindelig persontrafik eller i det mindste for regional 
persontrafik, så vi igen kan komme i kontakt med børn, unge og voksne fra mindretallet. De af jer, der 
følger grænselandet tæt, har noteret jer en stigende frustration i begge mindretal og i 
flertalsbefolkningerne over, at grænsen fortsat er lukket på ubestemt tid. Grænseforeningen har i 
samarbejde med Sydslesvigsk Forening og Bund Deutscher Nordschleswiger skrevet et fælles debatindlæg, 
som netop er offentliggjort på Berlingske Online og som kommer i den trykte avis i morgen. Indlægget er 
vedhæftet her. 
 
Enkelte af vores lokalforeninger føler også en stigende frustration. Således mødtes folk fra 
Grænseforeningen for Skjern – Tarm – Videbæk i går med folk fra SSF Ladelund på grænsen ved 
Pebersmark. Se vedhæftede pressemeddelelse og indslaget i TV-Syd i aftes. 
 
Vi har modtaget en henvendelse fra Christina Jacobsen i Kollund, som har rødder i Sydslesvig. Hun er også 
træt af grænselukningen og planlægger derfor flere arrangementer på begge sider af grænsen med 
overskriften ”Grænsenliebe – Kærlighed uden grænser 2020”. Se vedhæftede informationsmateriale.  
 
Vi er i løbende dialog med Dansk Folkeoplysnings Samråd, som repræsenterer vores område i drøftelserne 
med kulturministeren om, hvilke problemer vi som forening har affødt af coronakrisen. Vi har især gjort 
opmærksom på problemerne med to-meter kravet (som nu er reduceret til en meter) og så 
lokalforeningernes vanskeligheder med den langsigtede programlægning, når vi ikke kender de præcise 
rammer på længere sigt.  
 
Grænseforeningen for Skanderborg har med sine samarbejdspartnere besluttet at udsætte Folkemødet på 
Ejer Bavnehøj til den 22. august 2021. Se vedhæftede plakat.  
 
Bedste hilsener 
Knud-Erik 
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