
 

 

Grænseforeningen  Peder Skrams Gade 5, 2., 1054 København K  CVR: 55 74 41 14 

graenseforeningen.dk   info@graenseforeningen.dk    +45 3311 3063 

København den 15. december 2020  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
NYT FRA GENERALSEKRETÆREN  
 
 
Til Grænseforeningens lokalforeningsformænd og bestyrelsesmedlemmer 

 
 
Kære alle. 
 
Hermed årets sidste ”Nyt fra generalsekretæren”. Om en uge vender solen, vi går mod lysere og varmere 
tider og lige pludselig er vi alle blevet vaccineret. Her i København er vi som i det meste af det øvrige land 
stærkt generede af covid-19. Sekretariatet er lukket ned bortset fra en enkelt eller to medarbejdere, men 
som vanligt kan I altid få fat på os via mobiltelefonen. I kan finde informationer om corona-restriktioner på 
https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19, men jeg tænker egentlig, I alle har helt styr på 
reglerne i jeres lokalområde og skal ikke begynde en længere gennemgang. Blot runde emnet af med et: 
”Nu er det heldigvis snart slut!”. 
 
Lokalforeningsprogrammer 
I dag eller en af de nærmeste dage modtager medlemmerne af de foreninger, som har ønsket det, program 
for 1. halvår 2021. Jeg synes det er flotte og indbydende programmer, både indholdsmæssigt og grafisk, og 
jeg håber virkelig, det vil skabe øget interesse for foreningernes arrangementer. På sekretariatet er vi 
interesserede i at høre jeres vurdering – hvad er godt og hvad kan gøres bedre?  

 
Grænselandet på tværs 
Region Syddanmark har fået lavet en undersøgelse om identitet, sprog og bevægelser over grænsen under 
overskriften ”Grænselandet på tværs”. Undersøgelsens resultater er vedhæftet her. Den rummer flere 
interessante resultater, bl.a. at man i grænselandet har en høj grad af fællesskab på tværs af grænsen og at 
det øvrige Danmark og Tyskland overser de kvaliteter, man har i grænselandet.  
 
Idébryggeriet ny dato 8.-9. oktober 2021 
Foreningskonsulenterne vil gerne tilbyde inspiration til udvikling af lokalforeningerne og har derfor tidligere 
inviteret til det fælles seminar ”Idébryggeriet”. Dette måtte imidlertid udskydes til 5.-6. februar 2021, men 
pga. de nuværende coronarestriktioner er seminaret nu udskudt til den 8.-9. okt. 2021.  
 
I stedet sætter foreningskonsulenterne alle kræfter ind på at komme ud til bestyrelserne, og gerne på tværs 
af disse også, med en lokal version af Idébryggeriet, hvor man i stedet mødes færre og sammen tager fat i 
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at skabe nye idéer og aktiviteter ud fra Idébryggeriets arbejdsmetoder. Dette fundament er så 
udgangspunktet for det fælles Idébryggeri til oktober. 
 
Knuder i usynlige bånd 
Forfatter Lars Therkelsen har udgivet romanen ”Knuder i usynlige bånd”, som er en fængslende og 
vedkommende bog om såvel den store fælles historie som den lille familiehistorie fra 1920 til i dag. Lars 
Therkelsen får også rosende omtale som foredragsholder på baggrund af hans roman.  
 

Lars Therkelsen, der er bosat i Roskilde, kan kontaktes på e-mail lars.therkelsen@hotmail.com eller tlf. 
tlf. 4026 1191. Se også hjemmesiden www.lars-r-therkelsen.dk 
 
Husk 
Lokalforeningsmøder 13. marts i Middelfart og den 20. marts i Ringsted. 
Sendemandsmøde d. 8.-9. maj i Vingsted 
 
 
 
Bedste hilsener med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår 
Knud-Erik  
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