
 

 

Grænseforeningen  Peder Skrams Gade 5, 2., 1054 København K  CVR: 55 74 41 14 

graenseforeningen.dk   info@graenseforeningen.dk    +45 3311 3063 

 
 
 
København den 15. september 2021  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
NYT FRA GENERALSEKRETÆREN  
 
 
Til Grænseforeningens lokalforeningsformænd og bestyrelsesmedlemmer 

 
 
 

Lokalforeningsprogrammer 
Tak for tilbagemeldingerne på den skriftlige evaluering af proceduren i forbindelse med trykning 
og udsendelse af lokalforeningsprogrammer. Vi tager den grundige snak om emnet på de 
kommende lokalforeningsmøder, men der var kritikpunkter i den skriftlige evaluering, som vi tager 
højde for allerede nu. Dels får vi rettet bagsiden til, så PostNords adresselabel ikke dækker over 
indholdet, dels udvider vi antallet af anslag fra 200 til 400, så I får dobbelt så meget plads. Se 
vedhæftede skabelon. 
 
Som sædvanlig er det vigtigt at have en dialog med Flemming Hvass på fh@graenseforeningen.dk, 
så I kan være sikre på, at I har fået det hele med. Husk at billederne skal vedhæftes skabelonen og 
ikke indsættes i den. 
 
Sidste frist for indsendelse af udfyldt skabelon er den fredag 1. oktober. Den udfyldte skabelon 
skal sendes til Flemming. Lokalforeningsprogrammerne sendes direkte til jeres medlemmer kort 
før jul. 
 
Kaffemøder og nye medlemmer: Lokalforeningskonsulenterne vil gerne i dialog med din 
lokalforening og give gode råd til, hvordan I bedst kan modtage og fastholde nye medlemmer, som 
er kommet til i forbindelse med genforeningsjubilæet og medlemskampagnen. Vi kan kigge forbi 
eller ringe sammen på telefon eller på et videomøde. Vi sender en mail ud med invitation til dette.  
 
Familie-sprog-festival den 15. til 17. oktober 2021 på Christianslyst er udsolgt. Der er et overtal af 
sydslesvigere på kurset, så skulle der være en eller to danske familier, som er interesserede, vil 
man gøre alt for også at få plads til dem. Se mere her https://graenseforeningen.dk/familie-sprog-

festival.    
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Idébryggeriet  

Lokalforeningskonsulenterne inviterer til seminaret ”Idebryggeriet”. Vær med til at sætte nye rammer for 
hvordan vi udvikler idéer i lokalforeningen. Sæt kryds i kalenderen til vores fælles idébryggeri, hvor vi 
mødes fysisk d. 8. – 9. oktober 2021 på kursuscenter Severin, Middelfart. Alle er velkomne både 
bestyrelsesmedlemmer og andre i din forening, som har lyst til at bidrage til at skabe grundlaget for nye 
aktiviteter og foreningsliv lokalt. Foreløbigt rammeprogram er vedhæftet. Tilmeldingslink sendes på mail. 
Ved spørgsmål kontakt Foreningskonsulent Bonnie Barr på bb@graenseforeningen.dk eller tlf. 21 34 34 03. 

Tilmeldingsfrist den 20. september. Se mere her: 
https://graenseforeningen.dk/arrangementer/graenseforeningens-sekretariat/idebryggeriet-workshop-
alle-der-vil-afproeve-nyt 
 

Lokalforeningsmøder 
Husk de kommende lokalforeningsmøder lørdag den 30. oktober i Jystrup og lørdag den 6. 
november i Middelfart. Program m.v. udsendes midt i oktober. 
 

 
Bedste hilsener 
Knud-Erik 
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