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NYT FRA GENERALSEKRETÆREN  
 
 
Til Grænseforeningens lokalforeningsformænd og bestyrelsesmedlemmer 

 
 
Kære alle. 
 
Foredragsrække på Grænseforeningens platforme 
I aften kl. 19.30 holder Simon Faber foredrag om Genforeningsfestlighederne. Klik her lidt før kl. 19.30 og 
følg foredraget.   
 
De følgende foredrag er onsdag den 26. maj ved undertegnede og tirsdag den 8. juni ved tidligere formand 
for Grænseforeningen Mette Bock. Begge aftener kl. 19.30. Foredragene kan også ses efter de er afholdt. 

Læs mere på www.graenseforeningen.dk/foredrag. 
 
Gratis medlemskab 
Siden december 2019 har vi tilbudt gratis medlemskab af Grænseforeningen i 6 måneder, og dermed 
mulighed for at Magasinet Grænsen tre gange. Da lokalforeningerne ikke har haft mulighed for at drage 
fordel af kampagnen i forbindelse med de mange aflyste arrangementer har formandskabet har besluttet 
at forlænge kampagnen frem til den 31. december 2021. Så der er altså yderligere et halvt år med mulighed 
for at få nye medlemmer ind i foreningen. 
 
Vores erfaring er, at ca. halvdelen af alle, som melder sig ind på denne måde vælger at fortsætte som 
betalende medlemmer efter det halve år. 
 
Genforeningen 2020 genstartes 
Så er det nu, Genforeningsjubilæet genstartes med talrige arrangementer og aktiviteter. Før sommerferien 
kulminerer arrangementerne med Dronningens besøg i Sønderjylland den 13. juni, men der vil også være 
arrangementer efter sommerferien, bl.a. Folkefest i Jelling den 17.-18. september og Folkemøde i Ribe den 
14.-17. oktober. Få overblik over kalenderen her:  https://genforeningen2020.dk/ 
 
Grænsestens event 
Og så er det på lørdag den 8. maj kl. 20.30 til 23.00 det store Grænsestens event løber af stablen. Flere 
oplysninger og tilmelding via hjemmesiden https://www.graensesten.dk/ 
 
Corona-reglerne lige nu 
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Det er fortsat ikke muligt at afholde generalforsamlinger inden døre, idet sådanne møder betragtes som 
foreningsaktiviteter. Dog er det muligt at gennemføre udendørs arrangementer med op til 50 deltagere. 
 
Lokalforeninger kan afholde bestyrelsesmøder med max. 10 deltagere. Det kan dog ikke ske i offentlige 
lokaler, men må gennemføres i privat regi.  
 

Forsamlingsforbuddet indendørs ændres løbende således: Nu max 10, pr. 6. maj 25 personer, 21. 
maj 50 personer og 11. juni 100 personer. Forsamlingsforbuddet forventes afskaffet den 1. august. 
 
Udendørs må man lige nu forsamles 50 personer, fra 6. maj 75 personer og fra 21. maj 100 
personer. Det udendørs forsamlingsforbud afskaffes den 11. juni. 
 
Se mere information https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19 
 
Afregning udsendt 
Flemming Hvass har overført mellemværende mellem landsforeningen og alle lokalforeninger. Bilagene kan 
hentes på www.collect.nu. Hvis der er uklarheder eller problemer med at finde bilag bedes du kontakte 
Flemming på tlf. 40 85 72 49 eller på fh@graenseforeningen.dk. 
 
Sønderjylland Fortæller - Bliv en god fortæller og del dine historier med andre.  
Første møde afvikles i eftermiddag kl. 16.30 – 18.00 og de følgende mandage med afslutning d. 3. juni. Der 
er stadig få ledige pladser i fortællemøderne ”Sønderjylland Fortæller”. Så tilmeld dig nu. Sønderjylland 
Fortæller skal skabe møder mellem mennesker på tværs af grænselandet, udbrede personlige fortællinger 
om afgørende øjeblikke i livet og om det liv, der leves i grænseområdet. Bag Sønderjylland Fortæller står 
Grænseforeningen og Danmark Fortæller (Dansk Folkeoplysnings Samråd og Nordic School of Arts and 
Health).  
 
Danmark Fortæller har bragt mennesker sammen siden de første corona-restriktioner og lavet 
fortællemøder for Nørrebro Teater og Nationalmuseet. Fortællemøderne foregår online over platformen 
Zoom 
 
Læs mere om Danmark Fortæller konceptet: https://www.dfs.dk/aktivitet/danmark-fortaeller/   
Tilmelding og mere info: info@Nordicsah.com 
 
Familie-sprog-festival den 15. til 17. oktober på Christianslyst 
Grænseforeningen kreds 20, Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) og Sydslesvigsk Forening (SSF) er 
igen gået sammen om at arrangere ”Familie-sprog-festival på tværs af grænsen”. Se vedhæftede program 
m.m. 
 
Broderi og grænser – Genforeningen 2020 
Er du vild med at brodere? Så vær med i det store broderiprojekt ”Broderi og grænser”, som 
Grænseforeningen Vejle Vesteregn, Give Egnens Museum og VejleMuseerne står bag i anledning af den 
udskudte fejring af 100-året for Genforeningen. Alle interesserede inviteres til fire workshops i efteråret. 
Du kan også deltage i projektet hjemmefra. Se vedhæftede omtale. 
 
 
Bedste hilsener  
Knud-Erik 
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