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Skriftlig beretning om Grænseforeningens virksomhed  

1. januar – 31. december 2019 

 

 

Sendemandsmødet 2019 

Det årlige Sendemandsmøde blev afholdt på Vingsted Centret lørdag den 4. maj 2019. Mødet 

samlede 67 sendemænd fra 36 af i alt 58 lokalforeninger. Endvidere deltog 

bestyrelsesmedlemmer, 19 gæster fra Sydslesvig samt andre gæster, der bragte det samlede antal 

op på 140 deltagere. 

I programmet indgik morgensamling ved Rigmor Eybye fra Jaruplund Højskole samt et indlæg ved 

professor Steen Bo Frandsen, Center for Grænseregionsforskning, Syddansk Universitet: ”Hvor 

blev Slesvig af?” 

 

Bestyrelsesmøder i Grænseforeningen 

Grænseforeningens bestyrelse holdt møder den 26. januar og den 23. marts på Hotel Severin i 

Middelfart, den 3. maj på Vingsted Centret, 30. august på Højskolen Østersøen og den 16. 

november i sekretariatet i København. Møderne er kendetegnet ved et meget højt fremmøde. 

Lokalforeningsudvalget afsluttede sit arbejde med forbedring af medlemsdatabase og input til ny 

hjemmeside. ”Sendemandsmøde 2020-udvalget” afsluttede sit arbejde i november 2019, 

hvorefter sekretariatet fortsatte detailplanlægningen af Sendemandsmødet.  

 

Grænseforeningens lokalforeninger 

Der har været afholdt ca. 250 arrangementer i Grænseforeningens 58 lokalforeninger. Foreningen 

har afholdt fire møder for lokalforeningernes bestyrelsesmedlemmer, to i Middelfart (9. februar 

og 2. november) og to i Jystrup (16. februar og 26. oktober) på Sjælland. På disse møder er der 

formidlet informationer om foreningens arbejde, ligesom der har været en god dialog på tværs af 

lokalforeningerne. 

Medlemstallet i de 58 lokalforeninger er ultimo 2019 opgjort til 9.701. I årets løb er der indmeldt 

417 nye husstande som medlemmer. Der har været 745 udmeldelser, hvilket for langt 

hovedparten skyldes alder, således, at nettotilbagegangen har været 328 husstande.  
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I det totale medlemstal indgår 464 husstande, som er medlem af landsforeningen, dvs. de er ikke 

medlem af en lokalforening. Endvidere er 106 skoler medlemmer af foreningen, hvilket er en 

tilbagegang på 2 skoler.  

Grænseforeningen Ungdom har 106 medlemmer. Disse opgøres ikke i husstande, men som 

individuelle medlemskaber. 

Lokalforeningernes bestyrelsesmedlemmer har alle fået tilbudt Flensborg Avis i enten den trykte 

eller den elektroniske udgave til en særdeles favorabel pris. I alt 101 bestyrelsesmedlemmer 

modtager den trykte udgave og 69 modtager den elektroniske udgave. 

Grænseforeningen er medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS), og medarbejdere og andre 

deltager i diverse møder og netværk i DFS.  

 

Grænseforeningens kommunikation 

Kommunikationsindsatsen har i 2019 været koncentreret om udarbejdelse af en ny hjemmeside 

med ny struktur og nyt visuelt design forestået af webbureauet eksponent. Den nye hjemmeside 

og nyt design i magasinet Grænsen i forbedret papirkvalitet og nyt format blev lanceret ultimo 

2019, mens nyt design på visitkort, brevpapir osv. implementeres primo 2020.  

Magasinet Grænsen er udkommet seks gange i 2019 med følgende temaer: ”Sydslesvig i Norden”, 

”På vej mod Genforeningen 1920-2020”, ”Dannebrog 800 år”, ”Vildsvinehegnet set fra syd” og en 

jubilæumsudgave i december 2019: ”Jubilæumsudgave om Genforeningen 1920-2020”. 

Jubilæumsudgaven blev distribueret som indstik i Weekendavisen og Kristeligt Dagblad den 6. 

december til ca. 100.000 husstande, ca. 400.000 læsere. 

Fra 6. december 2019, da ”Jubilæumsudgave om Genforeningen 2020-2020” udkom og ind i 2020 

har Grænseforeningen lanceret en annoncekampagne, der primært har bestået af annoncen ”Vil 

du være med til at fejre Genforeningen? Så bliv medlem af Grænseforeningen og modtag 3 numre 

af magasinet Grænsen gratis i et halvt år”. Annoncen har været bragt i Berlingske, Weekendavisen, 

Kristeligt Dagblad, Politiken Historie (om Genforeningen), Historiske Dage 2020-katalog. Desuden i 

de digitale udgaver af aviserne.  

Pr. 31. december havde annoncekampagnen resulteret i 181 nye medlemmer. De nye medlemmer 

vil blive kontaktet, når det halve år er gået med henblik på at fastholde dem som medlemmer af 

Grænseforeningen. Denne opgave vil blive varetaget af Grænseforeningens to nye 

lokalforeningskonsulenter. 

Der er i løbet af året formidlet 138 nyheder via Grænseforeningens hjemmeside og Facebook-

profil. Desuden udarbejdes løbende pressemeddelelser, brochurer og øvrigt materiale, der 

understøtter Grænseforeningens projekter m.m. 
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Grænseforeningen bliver mere og mere tydelig på de digitale platforme. Grænseforeningens 

hjemmeside er i 2019 besøgt af ca. 166.000 mennesker, der i alt har været inde på hjemmesiden 

227.000 gange. Grænseforeningens nyheder er på Facebook dukket op på folks smartphones, 

tablets eller computere ca. 453.000 gange. 

På Facebook er der opnået 3.242 tilkendegivelser ( ) på Grænseforeningens profil. 

Grænseforeningens nyhedsbrev er udsendt 26 gange til i alt 2.655 modtagere ved den sidste 

udsendelse.  

 

Øvrig udadvendt aktivitet 

Grænseforeningen har været til stede på bl.a. Feriemessen i Herning, Historiske Dage i København, 

Ungdommens Folkemøde på Frederiksberg, læringsmesser i Aarhus og København samt 

Folkemødet på Bornholm. Foreningens deltagelse i Folkemødet arrangeres i et tæt samarbejde 

med Sydslesvigsk Forening og de øvrige sydslesvigske foreninger, hvorfra der deltog en række 

bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere sammen med ca. 60 gymnasieelever fra Sydslesvig. 

Grænseforeningens var i februar 2019 vært for 201 elever fra de to sydslesvigske gymnasier i 

forbindelse med årgangens besøg i København. 

Grænseforeningens formand og foreningens medarbejdere har holdt mange foredrag om 

foreningens arbejde i foreningsdanmark og på skoler og uddannelsesinstitutioner. 

Foreningskonsulenten har været i kontakt med ca. 1.800 skolebørn fordelt på 30 skoler i løbet af 

kalenderåret. Ca. 2.000 unge på ungdomsuddannelser har hørt om Grænseforeningen og 

grænselandet. 

Grænseforeningen har været medarrangør af et højskolekursus på Rødding Højskole med 55 

deltagere. 

Grænseforeningens Elevambassadører har gennemført 15 eksterne besøg på gymnasier i Danmark 

og 6 besøg på andre uddannelsesinstitutioner m.m. Desuden har de deltaget i 6 forskellige 

arrangementer, bl.a.- Ungdommens Folkemøde, hvor de er meget synlige og i dialog med mange 

unge. De har mødt omkring 800 unge i forbindelse med interne besøg på de to gymnasier i 

Sydslesvig. Elevambassadørerne har på den måde været i kontakt med ca. 2.300 unge danskere. 

Der er gennemført to 3-dages seminarer på hhv. ADS Grenzfriedensbunds lejrskole i Lyksborg og i 

København for elevambassadørerne med hhv. 48 og 50 deltagere. 

Grænseforeningens Kulturmødeambassadører har gennemført 55 dialogmøder på 

uddannelsesinstitutioner, i organisationer og foreninger og lavet happenings, oplæg og workshops 

på en lang række arrangementer, herunder folkemøder og festivaler med tusindvis af gæster. 

Derudover har korpset optrådt i Sønderborg Lokal TV. Der er udgivet ca. 40 blogindlæg, og ugens 

blogger har sideløbende lavet supplerende indhold – billeder og video – på instagram, hvor 

interesserede kan følge med og få indblik i ambassadørernes hverdag.  
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I foråret blev Kulturmødeambassadørernes kommunikationsudvalg undervist i brug af sociale 

medier og dermed rustet til at udvikle korpsets eksterne kommunikation. I efteråret blev 

Kulturmødeambassadørernes årsseminar afholdt på Danhostel i Roskilde, hvor der særligt var 

fokus på at udvikle ambassadørernes personlige fortællinger samt skabe stærke sociale bånd.  

140 unge, heraf ca. 82 fra Sydslesvig, 8 sorbere og derudover 8 forskellige nationaliteter 

repræsenteret har arbejdet sammen i forbindelse med årets Roskilde-festival. Ud over de mange 

venskaber genererer projektet et overskud på knap 90.000 kr., som anvendes til 

Grænseforeningens øvrige ungdomsaktiviteter.  

 

Økonomisk støtte til det danske mindretal i Sydslesvig 

Grænseforeningen administrerer 30 fonde og legater med en samlet kapital på ca. 68,4 mio. kr. 

Legaterne har efter konsolidering og administration givet et samlet afkast på 2,6 mio. kr. Der er 

uddelt 1,7 mio. kr. til formål i Grænselandet, heraf 1,5 mio. kr. til formål i Sydslesvig. Herudover 

har Grænseforeningen modtaget 0,5 mio. kr. fra fondene. 

Der er via Anne Marie og Viggo Bønnerups fond ydet støtte på i alt 188.000 kr. til 36 unge 

sydslesvigeres efterskoleophold i Danmark. 

 

 

 

 

Jens Andresen 

4. marts 2020 
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