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NYT FRA GENERALSEKRETÆREN  
 
 
Til Grænseforeningens lokalforeningsformænd og bestyrelsesmedlemmer 

 
 
Kære alle. 
 
På formandskabets møde i går blev det besluttet at udsætte Sendemandsmødet 2021 til weekenden den 
4.-5. september på Vingsted Centret. På det tidspunkt har vi stadig sommer, alle er vaccinerede og dermed 
får vi mulighed for at holde en ordentlig fest. Jeg ved, at tidspunktet kan være uheldigt for enkelte 
lokalforeninger, som har planlagt aktiviteter i den weekend, men som nævnt sidst var det den eneste 
mulige weekend. Det betyder også, at fristen for opstilling af kandidater til bestyrelsen og indlevering af 
forslag til dagsorden rykkes til lørdag den 10. juli.  
 
Lokalforeningsmøderne den 13. og den 20. marts er aflyst. Vi tror ikke på, at vi kan holde et så stort møde 
digitalt, men vi vil meget gerne være behjælpelige med at arrangere mindre videomøder, hvor den enkelte 
lokalforeningsbestyrelse kan mødes med formand eller næstformænd samt undertegnede og evt. andre 
medarbejdere fra sekretariatet. Hvis I ønsker et sådant møde, bedes I kontakte Bonnie eller Claus Jørn, som 
så vil hjælpe med det praktiske. 
 
En lang række andre arrangementer er påvirket af coronarestriktioner – se listen nedenfor. Dog 
gennemføres Årsmøderne i Sydslesvig på et lavt niveau ligesom Folkemødet på Bornholm gennemføres i 
reduceret form og hovedsageligt digitalt. Dronningens besøg i Sønderjylland den 11. til 14. juni fastholdes, 
men også i mere beskedne rammer end oprindeligt planlagt.  
 
Husk at 1. april er frist for indsendelse af programtekst og billeder, hvis I ønsker jeres foreningsprogram for 
efteråret 2021 (evt. hele året frem til sommeren 2022) udsendt til medlemmerne inden sommerferien. 
 
Nedenstående liste med de mange udsættelser er utrolig ærgerlig. Men lad os alligevel glæde os over, at 
der nu for alvor er lys forude. Foråret, lyset og varmen bryder igennem i disse uger, og om kort tid er vi alle 
vaccinerede. Samtidig er trangen til at mødes, synge, lytte til foredrag og tage på ture sammen formentlig 
større end nogensinde. Det er vores chance for at få sat gang i det lokale foreningsliv igen. 
 
 
Bedste hilsener 
Knud-Erik  
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Lokalforeningsmøder den 13. og 20 marts er aflyst. Erstattes evt. af mindre digitale møder. 
Bestyrelsesmøde den 15. marts afholdes digitalt. 
Historiske Dage 10.-11. april aflyst. 
Folkefest i Jelling splittes op/udsættes til efter sommerferien. 
Folkemøde i Ribe udsat til 14.-17. oktober. 
Royal Run udsat til 12. september. 
Sendemandsmøde 8.-9. maj udsat til 4.-5. september. 
Dansk Kirke i Sydslesvigs 100 års dag udsat til 26. september kl. 11.00 til 14.00. 
Årsmøder i Sydslesvig 28.-30. maj. Gennemføres, evt. i meget beskeden udgave. 
Folkemødet på Bornholm 17.-20. juni gennemføres mere eller mindre digitalt. 
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