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Den 25. januar 2021. 

 

 

Kære medlem af Grænseforeningen Hørsholm og Det Grønne Område 
 

Det er med stor sorg, at jeg må meddele, at Foreningens mangeårige medlem og tidligere formand 

Kirsten Alsing sov stille ind efter lang tids svær og opslidende sygdom torsdag den 21. januar 2021. 

Kirstens store arbejde for Grænseforeningen og for at udbrede kendskabet og interessen for Græn-

selandet vil blive husket længe. Æret være Kirsten Alsings minde! 

På vegne af Styrelsen og Grænseforeningen Hørsholm og Det Grønne Område 

Erling Rørdam  

 

 

Året 2020 startede med store forventninger til de mange festlige arrangementer, som skulle finde 

sted i forbindelse med Genforeningens 100 års jubilæum. Men på mange måder blev det et trist år, 

da alle de planlagte markeringer, arrangementer og festligheder for Sønderjyllands genforening med 

Danmark måttes udsættes og/eller helt aflyses.  

 

I vores lokalforening måtte vi udskyde 

- Den stort planlagte genforeningsfest den 20. marts i Trommen med mere end 100 tilmeldte 

deltagere, 

- Det sønderjyske kaffebord på Hørsholm Bibliotek 

- ’Danmark syd for Grænsen’ – en kulturguide ved Hans Christian Davidsen 

- Turen til Sydslesvig 15.-18. maj  

- Markeringen af den 15. juni ved Genforeningsstenen på Øverødvej og på Rudersdal Rådhus 

Vi var heldige i oktober – under overholdelse af alle restriktioner – at gennemføre en foredragsaften 

med Fred. Jacobsen, vores lokale redaktør af Ugebladet om ’Genforeningen og hans opvækst i det 

tyske mindretal i Danmark’.  

 

Desværre blev vi i november igen ramt af nye restriktioner, hvorfor vi måtte aflyse det planlagte 

foredrag om ’Danmark syd for Grænsen’.  

 

Derfor bliver vi også nødt til at udsætte den næste mødeaften, som skulle finde sted mandag den 8. 

februar. Her skulle vi møde og høre Grænseforeningens nye formand, biskop over Københavns Stift 

Peter Skov-Jacobsen. Heldigvis har Peter Skov-Jacobsen indvilget i at komme mandag den 19. 

april 2021 kl. 19.30 til Hørsholm Sognegård. Og det ser vi frem til! 

 

Vi skulle samtidig have gennemført foreningens generalforsamling den 8. februar. Denne vil nu 

finde sted mandag den 19. april efter foredraget med Peter Skov-Jacobsen. Efter vedtægterne skul-

le generalforsamlingen være afholdt inden udgangen af marts måned. Vi betragter det som force 

majeure, at vi pga. Coronaen må flytte denne til den 19. april.  



Grænseforeningen Hørsholm og Det Grønne Område 

 

 

 

 

Til generalforsamlingen er der valg til styrelsen. Da Carsten Midskov fra Det Grønne Område i 

sommer valgte at udtræde af foreningens styrelse, har vi manglet et styrelsesmedlem fra Det Grønne 

Område.  

Vi er derfor glade for, at Henrik Høyer-Hansen fra Det Grønne Område har givet tilsagn om at ville 

stille op til styrelsen.  

Jf. §7, stk. 4 er følgende styrelsesmedlemmer Bodil Gessø, Gunnar Krabbe, Erling Rørdam og Iben 

Skibsted Klæsøe på valg. Alle er villige til genvalg. 

 

Vi håber naturligvis også at vi kan gennemføre det planlagte foredrag med konsulent i Grænsefor-

eningen, cand. mag. Niells Schou om genforeningsstenene mandag den 3. maj. 

 

Pga. den uafklarede situation med coronaen må vi forvente at der bliver begrænsninger i det mulige 

deltagerantal både til foredragene den 19. april og den 3. maj. Derfor vil der være skriftlig tilmel-

ding på mail til: horsholm@graenseforeningen.dk 

 

De større Genforeningsfestligheder der var planlagt i 2020 er i det sønderjyske udskudt til maj og 

vil kulminere med H. M. Dronningens besøg i Sønderjylland fra den 11. – 14. juni 2021. 

 

Vi har en forhåbning om, at vaccinationerne mod COVID-19 er så langt fremme, at vi i samme pe-

riode kan afholde vores genforeningsfest i Trommen tirsdag den 1. juni 2021 kl. 18.00-23.00. 

Skriv gerne allerede nu datoen ind i jeres kalender. 

 

Endelig kan vi se frem til, at vi fra den 3. – 6. september kan gennemføre den udsatte Sydslesvig-

tur, hvor vi som vanligt skal overnatte på Christianslyst. Program vil snarest blive udsendt.  

 

Vel mødt i det kommende forår med håbet om et positivt år 2021.  

 

Mange hilsner 

 

Erling Rørdam 

Formand for Grænseforeningen Hørsholm og Det Grønne Område 

 

 

I øvrigt vil vi opfordre til at man følger vore meddelelser enten på vores hjemmeside: 

www.graenseforeningen.dk/hørsholm 

 

eller på Facebook: Grænseforeningen Hørsholm  
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