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NYT FRA GENERALSEKRETÆREN  
 
 
Til Grænseforeningens lokalforeningsformænd og bestyrelsesmedlemmer 

 
 
Kære alle. 
 
Først og fremmest ønskes i alle et godt nytår! Det begynder godt nok lidt tungt, men der er på den anden 
side ingen tvivl om den fælles udfordring, vi har i Danmark: Vi skal have kontrol over den virus og de 
varianter, der opstår. Det forudsætter en stor fælles indsats de næste 3-4 uger frem til midten af februar, 
og så må vi håbe det bedste. Og den fælles indsats omfatter desværre også, at alt ikke-digitalt 
foreningsarbejde må holdes lukket foreløbig til den 7. februar.  
 
Jeg kan forestille mig, at I er trætte af at skulle forholde jer til corona, men det er et vilkår for os alle. 
Heldigvis er det også en sikker sag, at vaccinen er undervejs, og at de sidste er vaccineret i løbet af 
sommeren. 
 
Lokalforeningskonsulenter 
Pausen i foreningsarbejdet kan også bruges til en ekstra indsats på det digitale område. Brug endelig vores 
lokalforeningskonsulenter, som meget gerne støtter jer på den for tiden nødvendige rejse ind i de digitale 
muligheder. På vores hjemmeside under Service for lokalforeninger er der lagt adskillige relevante 
vejledninger ud – se f.eks. https://graenseforeningen.dk/service-lokalforeninger/sociale-medier 
 
Bonnie Barr arbejder med at gennemføre små tværgående videomøder for lokalforeningsformænd, ligesom 
der arrangeres små workshops og kurser i hjemmesideredigering, ideudvikling og brug af Facebook. 
Kontakt Bonnie på bb@graenseforeningen.dk eller tlf. 21 34 34 03 og hør nærmere om alle mulighederne.  
 
Lokalforeningskonsulenterne sender lister over nye medlemmer, som skal kontaktes, ud til de 
lokalforeninger, som selv har ønsket at gøre det. Alle øvrige opfølgninger på nye medlemmer sker fra 
sekretariatet.  
 
Lokalforeningsmøder 
Vi regner fortsat med at afholde lokalforeningsmøder i Middelfart den 13. marts og i Ringsted den 20. 
marts, men der vil først blive taget endelig stilling i slutningen af februar.   
 
Lokalforeningsprogrammer 
Som nævnt i sidste nyhedsbrev har 15 lokalforeninger fået udsendt program i nyt layout m.m. umiddelbart 
før jul. Næste udsendelse er umiddelbart før sommerferien, og der er deadline 1. april, hvor Flemming skal  

mailto:info@graenseforeningen.dk
https://graenseforeningen.dk/service-lokalforeninger/sociale-medier
mailto:bb@graenseforeningen.dk


 

 

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

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

 
have modtaget jeres materiale, så processen kan gå i gang. Når alle har erfaring med den nye procedure, vil 
vi lave en skriftlig evaluering med jer, men vi vil naturligvis gerne lytte til synspunkter på 
lokalforeningsmøderne. 
 
Husk at lægge jeres arrangementer op på hjemmesiden – eller få lokalforeningskonsulenterne til at hjælpe 
med det. Og husk at rette i oplysningerne, hvis et arrangement ændres, udsættes eller aflyses. Det er 
vigtigt, at hjemmesiden hele tiden er ajourført, også fordi hjemmesiden er grundlag for den kalender, som 
bringes på de sidste sider af magasinet Grænsen. Deadline for ajourføring af hjemmesidens kalender i 
forhold til optagelse i magasinet Grænsen fremgår af kolofonen på en af magasinets første sider.  
 
Vedhæftede oversigt over besøg på Grænseforeningens hjemmeside giver et indtryk af trafikken. Antal 
”Sessioner” betyder enkeltpersoners besøg på hjemmesiden, og ”Sidevisninger” det antal sider, som de, 
der har været inde på hjemmesiden, har set.  
 
Dybbølmærker 
Som en konsekvens af at lokalforeningsprogrammerne sendes direkte fra trykkeri til medlemmer, udsendes 
Dybbølmærkerne sammen med magasinet Grænsen, der udkommer den 1. februar. Mærkerne følges af et 
brev med en opfordring til at købe mærkerne for 25 kr. og derudover donere 200 kr. til Grænseforeningens, 
hvoraf halvdelen tilfalder lokalforeningen.  
 
Erfaringsmæssigt ved vi, at enkelte kan blive stødt over, at vi uopfordret sender Dybbølmærkerne ud og 
beder medlemmer betale for dem. På den anden side er det af stor betydning for Grænseforeningen at 
modtage 200 gaver af mindst 200 kr., fordi foreningen så fritages for nogle afgifter, herunder boafgift i 
forbindelse med testamentariske gaver. Alt dette forklares i det omtalte brev.  
 
ietGrænseland.dk i nyt layout 
Mandag den 18. januar 2021 udkommer de to undervisningssider ietGrænseland.dk og imGrenzgebiet.de i 
et nyt layout, der matcher Grænseforeningens nye design fra november 2019. Det betyder helt nyt 
udseende, mens indholdet og strukturen er den samme. Man kan fortsat finde alt det, der var på de gamle 
sider, både opgaver, tidslinjer og undervisningsforløb. Alle opgaver er blevet opdateret og suppleret med 
billeder. 
  
Siden ietGrænseland.dk så dagens lys i 2015, er det blevet flittigt brug og anerkendt for sin nytænkende 
tilgang til at arbejde digitalt i undervisningen. Med imGrenzgebiet.de blev der også åbnet for den tyske 
undervisningsverden og skabt muligheder for grænseoverskridende samarbejder. Begge sider er med til at 
gøre det nemt at beskæftige sig med det dansk-tyske grænseland og grænselandets mindretal.  
 
Minority Changemaker Programme 
Vi kæmper for at kunne gennemføre det internationale mindretalskursus på Jaruplund Højskole fra den 28. 
marts og tre måneder frem og har brug for, at alle tænker med. Kender du et ungt menneske i din 
omgangskreds, som interesserer sig for mindretal, så fortæl dem endelig om initiativet. Grænseforeningen 
Ungdom har produceret en lille video om kurset, som kan ses på dette link. Henvis også til kursets 
hjemmeside, som er https://minoritychangemaker.graenseforeningen.dk/ 
 
Jens Horstmann har været projektleder på kurset, men Jens er nu blevet forstander på den nyoprettede 
Gram Højskole, som forventes at modtage de første elever den 1. august 2021. Foreningskonsulent Maria 
Strøm, der har en fortid som højskolelærer på Løgumkloster Højskole, er sprunget til og overtager 
projektlederstillingen til kurset er gennemført. Maria fastholder kontakten til lokalforeningerne øst for 
Storebælt i perioden, men er blevet lettet for andre opgaver i denne periode.  
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Samtidig med dette skifte har to studerende, Simon Grønlund og Lise Arildsen fra hhv. Københavns 
Universitet og RUC valgt at gennemføre deres praktikforløb hos os. Deres første opgave bliver at hjælpe 
med rekruttering til kurset på Jaruplund Højskole.  
 
Gratis digitale tilbud 
Alle kulturinstitutioner kæmper med nedlukningen og forsøger at udvikle nye måder at nå frem til 
publikum. Her er to utraditionelle tilbud, helt gratis. God fornøjelse. 
 
Aalborg Teater: Tine 
Lørdag den 23. januar inviteres alle danskere til premiere på Herman Bangs Tine. Forestillingen sendes 
direkte på nettet fra kl. ca. 19.00. Der vil være optakt til forestillingen fra kl. 18.30. Klik på dette link for at 
følge forestillingen. 
 
Teaterdirektør Hans Henriksen skriver i indbydelsen: ”På Aalborg Teater er vi utrolig stolte og glade over at 
kunne invitere hele Danmark indenfor til et helt unik teateroplevelse, når vi slår dørene op til den første 
teaterpremiere i 2021, ikke mindst i denne tid, hvor vi alle længes efter nye kulturelle oplevelser – det sker 
når vi den 23. januar 2021, som det første teater i landet livestreamer premieren på Herman Bangs 
fantastiske roman Tine. Vi glæder os til at dele denne fantastiske og unikke oplevelse med hele Danmark”. 
 
Den sidste turist i Europa 
Koncertfilmen ”Den sidste turist i Europa” er optaget i Glassalen i Tivoli i august 2020, da Danmark 
kortvarigt åbnede for koncerter igen. Den er skabt som en hyldest til befrielsen i 1945, og er en gave til de 
medborgere, der har givet de største ofre i det sidste års isolation. Mens de tre sangerinder, Andrea 
Pellegrini, Signe Asmussen og Tuva Semmingsen forberedte forestillingen, gik det mere og mere op for 
dem, at mange af sangene fra 30’erne og 40’erne havde fået en hel ny relevans. Det fortæller de om i en 
podcast, som kan høres her: https://www.spreaker.com/show/den-sidste-turist 
 
Med en række swingende, musikalske numre fra tiden omkring 2. verdenskrig og befrielsen føres publikum 
ind i en støvet verden af tobak og fortrydelse, håb og granatchok. Det er en musikalsk rejse gennem et 
krigshærget Europa – og til en verden af i går, der på forunderlig vis minder om verden af i dag. 
 

Koncertfilmen kan ses på youtube og via linket her: https://youtu.be/RGIXy9eqT0U   
 
Bedste hilsener 
Knud-Erik 
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