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NYT FRA GENERALSEKRETÆREN  
 
 
Til Grænseforeningens lokalforeningsformænd og bestyrelsesmedlemmer 

 
 
Kære alle. 
 

Der er grund til fest. Corona-krisen ebber ud, og langt langt de fleste af vore medlemmer er 
efterhånden færdigvaccinerede. Det kan vi kun glæde os over. 
 
Her på sekretariatet vil vi hen over sommeren og efteråret arbejde ud fra overskriften ”Genforen 
dit fællesskab#”, som også var overskriften på en del af de mange aktiviteter, som var planlagt i 
foråret 2020, bl.a. arrangementer ved genforeningsstenene og ”Ung genforening”. Det lille symbol 
# henviser bl.a. til en skolekonkurrence for 7. og 8. klasser, som Grænseforeningen udskriver i 
august og september. Hvis I har kontakter til jeres lokale skoler, må I meget gerne formidle 
information herom. Se vedhæftede brochure, som kan rekvireres på sekretariatet.  
 
Dansk Boldspil Union står også for en lang række arrangementer under samme overskrift. Se 
nærmere omtale her.  
 
Flere lokalforeninger er i gang med at planlægge arrangementer allerede i juni måned, hvor 
corona-restriktionerne tillader indendørs forsamlinger på op til 50 personer, hvis man overholder 
afstandskrav på 2 m, bærer mundbind når man går og står og i øvrigt overholder de sædvanlige 
regler om afspritning. Fra den 11. juni tillade forsamlinger påop til 100 personer. Det er også et 
godt tegn på, at vi er mange der er optaget af at komme i gang igen. 
 
Genforen dit fællesskab - Sendemandsmødet den 4.-5. september 
At alting nu åbner har givet anledning til, at det kommende Sendemandsmøde er tænkt om. Sagen 
er, at mindretallet og vores lokalforeninger i næsten 1½ år har været afskåret fra at besøge 
hinanden. Det er ikke godt, set i lyset af ordene for 101 år siden: ”De skal ikke blive glemt”. Derfor 
er Sendemandsmødets indhold og form ændret fra det vi planlagde i 2020, så der kommer særligt 
fokus på at etablere/genetablere kontakterne hen over grænsen samtidig med, at vi naturligvis 
skal fejre vores 100-års fødselsdag. 

mailto:info@graenseforeningen.dk
https://www.dbujylland.dk/nyheder/2021/april/genforen-dit-faellesskab-sjovt-klubevent-med-fodtennis/
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Vi har en forventning om, at mindst 120 repræsentanter for mindretallet deltager i 
Sendemandsmødet, og vi har planer om at afsætte megen tid til samvær og dialog med folkene 
sydfra. Detaljerne er ikke på plads endnu, men under alle omstændigheder har vi brug for jeres 
hjælp til, at invitationerne når ud til dem, I særligt gerne vil mødes med. 
 
Det er tanken, at sydslesvigerne tilmelder sig via kontaktpersoner i deres foreninger, som også skal 
hjælpe med at formidle indbydelserne. Det forventer vi er endeligt på plads efter Samrådets møde 
den 7. juni. Men I får allerede nu signalet om planerne, så I kan gøre jeres for at få dem med, I 
synes er vigtige. I bliver orienteret om flere detaljer, så snart de er på plads. Dog ligger det fast, at 
tilmeldingsfristen i Sydslesvig først bliver i midten af august, fordi Tyskland ikke er helt så langt 
fremme i nedkæmpningen af corona som Danmark. 
 
Vi inviterer naturligvis også de unge fra Grænseforeningen Ungdom, ambassadørerne og 
SydslesvigCrew, så vi får den aldersspredning, vores forening faktisk rummer, repræsenteret. 
 
Invitation til Sendemandsmøde med program forventer vi at udsende i midten af juni måned. 
 
Højskolesangbøger 
Vi har på sekretariatet ca. 90 højskolesangbøger stående, som vi blev forhindret i at forære til 
sidste års studenter. Og nu er der kommet en ny udgave af højskolesangbogen. Vi vil derfor forære 
sangbøgerne til ”værdigt trængende”. Send os en lille ansøgning inden den 2. juni, så fordeler vi 
restlageret til interesserede lokalforeninger. 
 
 
Bedste hilsener 
Knud-Erik 
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