
Genforeningsåret 2020 
var kun begyndelsen…



… at skabe møder på 
tværs af den dansk-
tyske grænse har 
aldrig været mere 
relevant end i dag. 
Bliv medlem af Grænseforeningen, der siden 1920 har støttet det danske 
mindretal i Sydslesvig og oplyst om det dansk-tyske grænseland. 

Vidste du…?

• At du kan blive medlem af en af Grænseforeningens ca. 50 
lokalforeninger og møde andre, der er interesseret i det dansk-
tyske grænseland, høre foredrag og komme med på ture til 
Sydslesvig.

• At du i Grænseforeningen er med til at støtte mødet på tværs af 
den dansk-tyske grænse.

• At Grænseforeningen historisk er en af Danmarkshistoriens 
største og mest indflydelsesrige græsrodsbevægelser. 

Grænseforeningen er en folkeoplysende forening, der blev stiftet i 1920, da grænsen mellem Danmark og Tyskland 
blev fastlagt efter folkeafstemning.

For en åben 
danskhed
Det danske mindretal i Sydslesvig og 
arbejdet for dansk kultur og sprog 
i grænselandet er en hjertesag for 
Grænseforeningen. Ikke mindst 
i genforeningsåret 2020 fik vi 
understreget betydningen af, at det 
danske mindretal er med til at gøre 
Danmark større. Kærlighed til land, 
hjemstavn, sprog og kultur spiller en 
væsentlig rolle. Grænseforeningens 
motto ‘For en åben danskhed’ 

signalerer, at vores nationale identitet 
ikke skal være et panser mod andre, 
men et udgangspunkt for at gå på 
opdagelse i verden, der ligger foran os 
med strid og skønhed. Erfaringerne 
fra grænselandet viser, at åbenhed 
og tillid skaber fred i mødet mellem 
mennesker og kulturer. 

Peter Skov-Jakobsen,  
formand for Grænseforeningen
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Det danske 
mindretal i 
Sydslesvig
Som medlem af Grænseforeningen 
er du med til at støtte de ca. 50.000 
mennesker, der tilhører det danske 
mindretal i Sydslesvig – området 
mellem den dansk-tyske grænse mod 
nord og floden Ejderen mod syd. Det 
danske mindretal opstod som en 
konsekvens af folkeafstemningen i 
1920, hvor den dansk-tyske grænse 

blev fastlagt. Det danske mindretal, 
der har egne daginstitutioner, skoler, 
gymnasier, kirker. kulturinstitutioner 
og egen avis, støttes af den 
danske stat gennem Folketingets 
Sydslesvigudvalg. Grænseforeningen 
har siden 1920 støttet det danske 
mindretal gennem donationer og 
oplysning om grænselandets forhold. 

For mig er Grænseforeningen  
lig med kulturel dannelse
Tobias Biil Andersen, 
gymnasieelev

Grænseforeningen er med til at 
forbinde Danmark og Tyskland
Mette Bjørck-Andersen, 
tyskstuderende

Grænseforeningen synliggør det 
danske mindretal nord for grænsen
Gitte Hougaard-Werner, 
formand for Sydslesvigsk Forening, SSF

Grænseforeningen sikrer, at 
mindretalsarbejdet har en  
folkelig forankring
Christian Juhl (EL),  
formand for Folketingets Sydslesvigudvalg

“Foto: Lars Salomonsen. Fra De danske Årsmøder i Sydslesvig. 



Få besøg af  
Grænseforeningens  
Elevambassadører
Hvis du underviser på en ungdoms-
uddannelse, har dine elever mulighed 
for at få besøg af Grænseforeningens 
Elevambassadører, der består af 
gymnasieelever fra A.P. Møller Skolen 
i Slesvig, Duborg-Skolen i Flensborg 
og Deutsches Gymnasium für Nord-
schleswig i Aabenraa. De fortæller 
om at leve med både dansk og tysk.  

Tjek ind på  
ietGrænseland.dk
På undervisningssitet 
ietGrænseland.dk, der også findes i 
en tysk udgave, imGrenzgebiet.de, 
findes et bredt udvalg af opgaver om 
grænselandet, som frit kan benyttes 
på ungdomsuddannelserne og de 
ældste årgange i grundskolen.

Få besøg af  
Grænseforeningens  
Kulturmøde- 
ambassadører 
Hvis du underviser i folkeskolen, 
en videregående uddannelse 
eller højskole har du mulighed 
for at booke et dialogmøde med 
Grænseforeningens Kulturmøde-
ambassadører, der består af unge 
med mindretalsbaggrund. De 
fortæller om at leve med to kulturer.

Medlemsfordele

Som medlem af Grænseforeningen 
modtager du magasinet Grænsen seks 
gange om året, ligesom du kan følge med i, 
hvad der sker i det dansk-tyske grænseland 
på www.graenseforeningen.dk. Her kan du 
også blive klogere på grænselandet og dets 
historie i Grænseforeningens leksikon.

Nr. 2

 
Syng med i 2020 
Side 14

‘Mojn, Moin’  
er udkommet  
Side 38

Genforeningsrose  
kan købes nu
Side 31

April 2020, 82. årgangmagasinet om mindretal, sprog og kultur

Skuespiller Bodil Jørgensen:

“Genforeningen. 
Hva’ rache det dæ?
 Side 6

TEMA: Genforeningens sange

Nr. 4

Hvad holder du mest  af ved Tyskland/ Danmark?
Side 28

Min tyske klassiker: Trolddomsbjerget  Side 38
Mindretal har øget dank-tysk betydningSide 40

August 2020

magasinet om mindretal, sprog og kultur
Særnummer om  

Dansk-tysk venskabsår 2020

“Det dansk-tyske forhold  
 er fremragende   Side 6

Tysklands forbundspræsident  Frank-Walter Steinmeier
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Dansk-sydslesvigsk 
skolesamarbejde
Elever i 4.-9. klasse fra Danmark 
og Sydslesvig har mulighed for 
at komme på elevudveksling i 
hinandens skoler, ligesom danske 
elever kan tage 10. klasse i 
Sydslesvig og elever fra Sydslesvig 
kan komme på efterskole i Danmark. 
Det er Dansk Skoleforening for 
Sydslesvig og Grænseforeningen, 
der står bag det dansk-sydslesvigske 
skolesamarbejde.

Fo
to

: T
ho

m
as

 T
ol

st
ru

p

Fo
to

: R
ej

se
ko

nt
or

et



           JA TAK, jeg vil gerne være medlem af Grænseforeningen.

Navn

Email

Postadresse

Postnr., by

Dato, underskrift

Peder Skrams Gade 5 • 1054 København K • www.graenseforeningen.dk
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Grænseforeningen
+ + + 10430 + + +
0893 Sjælland USF B

Ja tak, jeg vil gerne være medlem af Grænseforeningen.

Ja tak, jeg vil gerne modtage Grænseforeningens  
nyhedsbrev, der udsendes to gange månedligt.

Navn

Mail

Postadresse

Dato/underskrift

Du kan også tilmelde dig på www.graenseforeningen.dk

Medlemskab af Grænseforeningens landsforening koster 240 kr. årligt.
Medlemskab af en af Grænseforeningens lokalafdelinger koster 150-270 kr. årligt.
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Grænseforeningen
+ + + 10430 + + +
0893 Sjælland USF B
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