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NYT FRA GENERALSEKRETÆREN  
 
 
 
Til Grænseforeningens lokalforeningsformænd og bestyrelsesmedlemmer 

 
 
Kære alle. 
 
Ferietiden er ved at være overstået – og vi går ind i det andet kampår mod en desværre stadig meget 
nærværende pandemi, som kræver vores opmærksomhed, og som også vil præge det kommende 
foreningsår. De første aflysninger af større arrangementer her i efteråret i foreningsdanmark er begyndt at 
komme, bl.a. med henvisning til at forsamlingsforbuddet forlænges.    
 
Sendemandsmøde 2020 
Grænseforeningens formandskab mødes på tirsdag, og meget taler for, at formandskabet vil beslutte kun at 
gennemføre de nødvendige formaliteter ved Sendemandsmødet lørdag den 17. oktober (generalforsamling 
for Sendemænd og landsforeningens bestyrelsesmedlemmer), men at fejringen af 100-året vil blive udsat til 
næste års Sendemandsmøde den 8.-9. maj 2021. 
 
Jeg gør opmærksom på, at lokalforeninger frem til lørdag den 22. august kan komme med forslag til 
Sendemandsmødets dagsorden, ligesom man kan komme med forslag til kandidater til formandspost og 
bestyrelse.  
 
Lokalforeningsmøder i Middelfart den 12. september og i Ringsted den 19. september 
Se vedhæftede program. Tilmelding kan ske elektronisk her eller til Maria Strøm på tlf. 28 90 92 37 eller 
Bonnie Barr på tlf. 21 34 34 03. Lokalforeningsmøderne vil blive afholdt i overensstemmelse med corona-
reglerne. 
 
Familiesprogfestival 
Som tidligere udmeldt gennemfører Grænseforeningens kreds 20 i samarbejde med SSF og SdU en 
familiesprogfestival på Christianslyst den 14. til 16. oktober. Program m.v. er vedhæftet. Flere oplysninger 
hos Kirsten Rykind-Eriksen på e-mail rykind@bbsyd.dk eller tlf. 4026 5489. Der er tilmeldingsfrist den 15. 
september. 
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Det nye quiz-spil ”Lige til grænsen” 
Spillet kan købes i Grænseforeningens web-shop til en pris på 150 kr. plus forsendelse. Vi tager spillet med 
til lokalforeningsmøderne, hvor man kan spare forsendelsesomkostningerne.  Lokalforeninger er også 
velkomne til at købe spillet i pakker med 6 spil for 120 kr./stk. Det vil være en lettelse, hvis I bestiller 
spillene på forhånd hos Flemming Hvass. 
 
Genforeningsrosen 
Vi forventer at en ny sæson af Genforeningsrosen kommer i handelen i løbet af efteråret 
 
Nye medlemmer 
Grænseforeningen har fået 777 gratis husstandsmedlemskaber svarende til 1.360 nye medlemmer siden 
den 6. december 2019, hvor Grænsen udkom som et indstik i Weekendavisen og Kristeligt Dagblad. Tak til 
alle, som har fulgt op på de mange nye og medvirket til at konvertere dem til betalende medlemmer. 
Erfaringen er, at ca. halvdelen af dem, der har tegnet et gratis medlemskab, efter en opringning melder sig 
permanent ind i en lokalforening eller i landsforeningen.  
 
Kampagnen fortsætter til den 15. juni 2021. 
 
Programmer 
Jeg minder om, at hvis lokalforeningen ønsker sit foreningsprogram for foråret 2021 eller eventuelt hele 
kalenderåret 2021 udsendt af sekretariatet, så skal vi modtage programmet senest den 1. oktober. Se 
øvrige deadlines m.v. i tidligere udsendte nyhedsbreve. 
 
Når I tilrettelægger programmet er der grund til at være opmærksom på nye initiativer, som hele tiden 
skyder op. Det seneste er en landsdækkende Bogfestival i weekenden 7.-8. november, som markedsføres 
via Facebook og en hjemmeside. Alle kan være med til at lave aktiviteter, så længe det tager afsæt i 
litteratur. Se mere i vedhæftede materiale. 
 
Idebryggeriet 
Lokalforeningskonsulenterne har inviteret til seminaret ”Idebryggeriet” den 6.-7. november 2020 på 
Severin i Middelfart. Alle bestyrelsesmedlemmer er MEGET velkomne. Se vedhæftede fil eller klik på dette 
link. 
 
Kulturmødet på Mors 
Dette års Kulturmøde på Mors gennemføres digitalt den 20. til 22. august. Man kan følge forskellige indslag 
via en internet-forbindelse, eller man kan evt. lave et såkaldt ”streaming-arrangement”, hvor flere samles 
for at følge et arrangement via nettet. Se kulturmødets hjemmeside. 
 
 
Bedste hilsener 
Knud-Erik 
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