
 

 

 

 

 

 

 

  

København den 14. april 2021  
 

 
 

NYT FRA GENERALSEKRETÆREN  
 
 
Til Grænseforeningens lokalforeningsformænd og -bestyrelsesmedlemmer 
 
 
Kære alle 
Nye tilbud er udviklet i sekretariatet, og vi håber, I kan få glæde af dem i en tid, hvor mulighederne for 
aktiviteter er begrænsede.  
  
Foredragsrække om Grænselandet i 100 år 

I morgen torsdag d. 15.4. kl. 19.30 indleder historiker Axel Johnsen en ny 
online foredragsrække om 'Grænselandet i 100 år', arrangeret af 
Grænseforeningen. Axel Johnsen, der er forfatter til bogen ’Grænsen, 
Folket og Staten’ fortæller om Grænseforeningens historie, der er tæt 
forbundet med det dansk-tyske grænseland. Vi håber, at I vil se med! 
Foredraget kan ses hjemmefra live her: 
https://graenseforeningen.dk/foredrag 
Desuden bliver det sendt live på vores Facebookprofil  
Tanken er, at foredraget bliver det første i en række, som vi løbende vil 
sende på ovennævnte URL.  
Har man ikke mulighed for at deltage på tidspunktet, kan man 
efterfølgende finde foredragene på Grænseforeningens YouTube-kanal  

 
Minority Changemaker Programme online workshops 
Sammen med Jaruplund højskole inviterer Grænseforeningen 
også til online møder med en smagsprøve på Minority 
Changemaker Programme (MCP), der som tidligere nævnt er 
udskudt til 27.3.-24.6.2022. I rammerne af højskolen 
introduceres til fællessang efterfulgt af oplæg til debat med 
bla. Martin Klatt fra Syddansk Universitet. Det sker på 
onsdage kl. 15-16.30 med første gang i næste uge d. 21.4. 
Den primære målgruppe er potentielle deltagere i 
højskolekurset dvs. unge fra mindretal eller med interesse for 
mindretalsspørgsmål ca. 18-30 år, men andre er også 
velkomne. Kender I nogle, det kunne være interessant for, må 
I meget gerne fortælle om det. Yderligere information findes 
på MCPs hjemmeside eller hos projektleder Maria Lindahl 
Strøm ms@graenseforeningen.dk tlf. 28 90 92 37. 
 
Corona restriktioner p.t. 
Nogle har spurgt til de gældende Corona regler for forsamlinger. Desværre er der endnu ikke nyt på 
det område siden sidst, men vi forventer det snart og melder derpå ud. Kort fortalt er det i skrivende 
stund tilladt foreninger kun at samle fem indendørs, eller op til 50 personer for udendørs idræts- og 
foreningsaktiviteter i organiseret regi. Se også Kulturministeriets hjemmeside. 
 
Collect varsler forstyrrelse i drift d. 22.-23.4.  
Skulle nogle af jer have planer om at arbejde i Collect d. 22.-23.4., skal I vide, at der er varslet 
forstyrrelse i drift, da de flytter til ny server. Collect er derfor lukket d.22. kl. 22 - d.23.4. kl. 02.00. 

https://graenseforeningen.dk/foredrag
https://www.facebook.com/Graenseforeningen
https://www.youtube.com/channel/UC-uhEWMGzq1l5pjySumgGfg
https://minoritychangemaker.graenseforeningen.dk/new-online-workshop-series-taste-mcp
mailto:ms@graenseforeningen.dk
https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19
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Opfølgning på nye medlemmer 
Som bekendt er kontakt til nye medlemmer med forventningsafstemning vigtig for at fastholde dem i 
foreningen. Da det grundet de mange aflysninger ikke har kunnet lade sig gøre til arrangementer som 
vanligt, kan det være en idé at ringe til dem om interesser og forventninger. Konsulenterne sender 
gerne opdaterede lister over nye medlemmer. Nogle har bedt om, at sekretariatet følger op på 
lokalforeningens vegne. Ønsker man det, bedes I give besked til Flemming Hvass på 
fh@graenseforeningen.dk  
 
Idebryggeriet 
-Online idebryggeri workshops for alle interesserede.  
Vær med til at sætte nye rammer for hvordan vi 
udvikler idéer i lokalforeningen. Afprøv online 
idebryggeriet og sæt kryds i kalenderen til vores fælles 
idebryggeri, hvor vi mødes fysisk d. 8. – 9. oktober 
2021 på kursuscenter Severin, Middelfart. 
Onlinemøderne lægger fundamentet for idéudviklingen 
på Severin, så vær med allerede nu. Online 
idebryggeri afvikles over flere gange afhængig af 
deltagerantal: d. 28/4 og 19/5 kl. 17 – 18.15. Tilmelding 
til Foreningskonsulent Bonnie Barr på 
bb@graenseforeningen.dk eller tlf. 21 34 34 03. 
Beskrivelse er vedhæftet. 
 
Digitale færdigheder 
Vi arrangerer små workshops og kurser i 
hjemmesideredigering, ideudvikling og brug af 
Facebook. Kontakt Foreningskonsulent Bonnie Barr på 
bb@graenseforeningen.dk eller tlf. 21 34 34 03 og hør 
nærmere om mulighederne. 
 
Sønderjylland fortæller 
Sønderjyder søges: Fortæl om dit liv. Der er få ledige pladser tilbage. Vi starter d. 3. maj. 
Sønderjyder og sydslesvigere opfordres til at deltage i en onlinefortælleworkshop, der skaber 
fællesskab mellem mennesker og på tværs af grænsen. Se vedhæftede og læs mere her: 
https://graenseforeningen.dk/nyheder/soenderjyder-soeges-fortael-om-dit-liv 
 
-Endelig kan vi jo nu heldigvis også trække udenfor for at mødes! 

 
Med venlig hilsen 
 
 
Knud-Erik Therkelsen 
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