Genforeningsåret 2020
var kun begyndelsen…

… at skabe møder på
tværs af den dansktyske 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.
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Vidste du…?
• At du kan blive medlem af en af Grænseforeningens ca. 50
lokalforeninger og møde andre, der er interesseret i det dansktyske 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.
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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
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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.

Grænseforeningen, Peder Skrams Gade 5, 1054 København K

Ja tak, jeg vil gerne være medlem af Grænseforeningen.

, jeg vil gerne være medlem af Grænseforeningen.
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