#Genforenditfællesskab

Vil I med til fest
i Danmark?
Invitation til det danske mindretal i Sydslesvig

Kære sydslesvigere
Det danske mindretal har eksisteret i mere end

Barrett. Om søndagen vil der være et særskilt,

100 år, og det samme har Grænseforeningen. Den

spændende program for jer fra Sydslesvig, mens

dansk-tyske grænse er snart igen åben, og corona-

Grænseforeningens officielle Sendemandsmøde

situationen i både Danmark og Tyskland er forbedret.

afholdes. Vi afslutter weekenden med frokost.

Der er meget at fejre, og vi vil gerne fejre det hele

Vi håber meget, I har tid og lyst til at feste sammen

sammen med jer! Men frem for alt vil vi gerne mødes

med os og vil glæde os til at se jer.

og styrke dialogen på tværs af grænsen. Vi trænger
til at tale sammen.

Med venlig hilsen

Grænseforeningen inviterer derfor 120 sydslesvigere
til at deltage i Grænseforeningens Sendemandsmøde

Peter Skov-Jakobsen

den 4. og 5. september 2021 på Vingsted Hotel

formand i Grænseforeningen

og Konferencecenter i Bredsten ved Vejle. Der vil
være fællessang, foredrag, samtalesaloner og
meget mere om lørdagen. Lørdag aften vil der være

Knud-Erik Therkelsen

festmiddag med festtaler og koncert med Sigurd

generalsekretær i Grænseforeningen

Praktiske oplysninger
Tid
Lørdag den 4. september kl. 10.00 til søndag den 5. september 2021 kl. 14.30.

Sted
Vingsted Hotel og Konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten.

Transport
Der vil være gratis bustransport fra forskellige steder i Sydslesvig.

Pris
Det er gratis at deltage. Udgifter afholdes af Grænseforeningen og de sydslesvigske foreninger.
Yderligere oplysninger om program, transport m.m.:
www.graenseforeningen.dk/sendemandsmoede.

Tilmelding
Tilmelding bedes ske til din organisation gennem en af følgende personer:
• Jens A. Christiansen, Sydslesvigsk Forening, jac@syfo.de
• Sabine Oetzmann, Dansk Skoleforening, sabine.oetzmann@skoleforeningen.org
• Katja Kohrt, Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger, katja@sdu.de
• Jytte Nickelsen, Dansk Kirke i Sydslesvig, info@kirken.de
• Philipp Micha, Dansk Centralbibliotek, phm@dcbib.dk
• Martin Lorenzen, Sydslesvigsk Vælgerforening, martin.lorenzen@ssw.de
(Skoleforeningen og Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger udsender egne retningslinjer
for tilmelding.)

