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NYT FRA GENERALSEKRETÆREN  
 
 
Til Grænseforeningens lokalforeningsformænd og bestyrelsesmedlemmer 

 
 
Kære alle. 
 
Juleforberedelserne nærmer sig, så I dette nyhedsbrev er der et par henvisninger til Grænseforeningens 
aktiviteter under overskriften ”JUL”. 
 
Men inden vi når frem til julestoffet, er der nogle praktiske oplysninger m.m.  
 
Først en stor tak for indsatsen i forbindelse med vores 100-års fødselsdag. De mange billeder blev til en 
collage, som indgik i et nyhedsbrev og blev lagt ud på Facebook.  
 
Udsendelse af programmer 
Udsendelse af programmer forløber planmæssigt. 14 lokalforeninger har ønsket programmer udsendt 
umiddelbart før jul. For langt de flestes vedkommende dækker programmerne hele 2021. Samarbejdet er 
forløbet fint. Eneste udfordring har været, at enkelte billeder har haft for lav opløsning, så vores grafiker 
har bedt om nye. Alle tidsfrister overholdes, og I kan regne med, at programmerne som aftalt udsendes 
inden jul. 
 
Forårets lokalforeningsmøder 
De kommende lokalforeningsmøder finder sted lørdag den 13. marts i Middelfart og lørdag den 20. marts i 
Ringsted. Program udsendes senere. 
 
Ugekursus på Rødding Højskole den 31. maj til den 6. juni 2021 
Igen i 2021 tilbyder Rødding Højskole et kursus udviklet i samarbejde med Grænseforeningen. Kurset har 
titlen ”Grænse og fællesskaber” og gennemføres den 31. maj til 6. juni. Se vedhæftede program med 
oplysninger om pris, tilmelding osv. 
 
Minority Changemaker Programme 
Så er program m.v. for Grænseforeningens og Jaruplund Højskoles internationale mindretalskursus den 28. 
marts til 26. juni 2021 lagt på nettet. Se https://minoritychangemaker.graenseforeningen.dk/ Vi har d.d. 14 
tilmeldte, og vi håber på yderligere 25 unge, som kan se perspektivet i dette helt enestående 
højskoletilbud: 13 uger på højskole – møde med 40 unge fra hele Europa – meritgivende – pris 500 €.  
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Idebryggeriet 
Jeg minder om, at lokalforeningskonsulenterne har inviteret til seminaret ”Idebryggeriet”. Det udskudte 
seminar afvikles den 5.-6. februar 2021 på Hotel Severin i Middelfart. Alle bestyrelsesmedlemmer er 
MEGET velkomne. Se vedhæftede fil. Tilmelding via invitationsmail eller ved tilmelding til Maria Strøm på 

tlf. 28 90 92 37 eller Bonnie Barr på tlf. 21 34 34 03. 
  
Det sydslesvigske julemærke 
Årets julemærke er tegnet af tidligere skoleleder på Sild Lisbet Buhl. Det samlede ark er vedhæftet her. Det 
kan købes som et rigtigt frimærke ved henvendelse til SSF via https://syfo.de/shop. Et ark julemærker kost 
4,00 €. 
 
Du kan også bruge julemærket i dine e-mails (se denne mail). Hvis du er interesseret, skal du blot kopiere 
en eller flere af nedenstående filer ind i din signatur under e-mail kontoens indstillinger (højreklik på det 
enkelte julemærke og klik derefter på ”kopier”. Julemærket placeres i din e-mail eller i din signatur ved at 
klikke ctrl V).  
 
Jeg kan ikke give dig en præcis vejledning, da redigering af e-mail signatur varierer i de forskellige e-
mailprogrammer. Alternativt kan du vælge at kopiere det enkelte julemærke direkte ind i den enkelte e-
mail. 
 
Alle medlemmer af Grænseforeningen kan frit kopiere og bruge julemærkerne. 

 
Julegaveideer 
I Grænseforeningens web-shop findes gode julegave-ideer, både bøger, spil, tøj og krus og mulepose. 
Spillet ”Lige til Grænsen” blev i øvrigt omtalt i Hans Pilgårds program ”Sæt pris på Danmark”, hvilket har 
givet stor efterspørgsel.  
 
Julekalender 
Fra den 1. til 24. december åbnes der hver dag en låge ind i et ungt flerkulturelt menneskes juletraditioner i 
julekalenderen på Instagram. Se www.instagram.com/kultur.amb. Kalendersiderne er udarbejdet af de 
unge i Kulturmødeambassadørkorpset. 

 
 
Bedste hilsener 
Knud-Erik Therkelsen 
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