NYT FRA GENERALSEKRETÆREN

København, den 13. oktober 2017

Send venligst videre til foreningens bestyrelsesmedlemmer

Til Grænseforeningens lokalforeningsformænd
Kære alle.
Det er ved at være sidste chance, hvis I fra sekretariatet vil have en udsendelse med til jeres
medlemmer sammen med kontingentopkrævningen for 2018.
Hvis I vil have noget med, bedes I kontakte Flemming Hvass på tlf.40 85 72 49 eller
fh@graenseforeningen.dk senest den 27. oktober. Hvis I ikke vil have noget med, må I meget gerne
give ham besked alligevel. Hvis han ikke hører fra jer, bliver opkrævningerne sendt afsted medio
november uden bilag. Jeg gør opmærksom på at Flemming holder efterårsferie i næste uge.
Næste chance for at få materiale med ud til medlemmerne gratis er sammen med Dybbølmærkerne,
som udsendes fra begyndelsen januar til slutningen af februar 2018.
Minority Safepack
Underskriftindsamlingen går desværre meget langsomt. FUEN har derfor forenklet den hjemmeside,
man digitalt kan skrive under på. Se https://ec.europa.eu/citizens-initiative/32/public/#/ Samme sted
kan du også konstatere, at vi i Danmark har indsamlet 7% (721) af de 9.750 underskrifter, hvilket
placerer os på en flot 3. plads efter Ungarn (19%) og Rumænien (43%). At Ungarn og Rumænien er
så langt fremme kan også tolkes som et tegn på, at det europæiske mindretalscenter måske ikke for
tid og evighed skal være Flensborg
Det lille Teater
Jeg har vedhæftet sæsonplanen for Det lille Teater i Flensborg. Måske en overvejelse værd at
indlægge en teaterforestilling i et besøg til Sydslesvig. Som de fleste af jer ved, ligger teateret i
Mariegade i Flensborg.
Mindretallet og Tyskland
Allerede på Folkemødet på Bornholm blev betydningen af tættere relationer mellem Danmark og
Tyskland betonet af bl.a. Danmarks ambassadør i Berlin Friis Arne Petersen, som også holdt foredrag
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på Sendemandsmødet i 2016. Den nye generalkonsul Kim Andersen kom i meget utvetydige
vendinger med samme budskab til det danske mindretal på Skoleforeningens Fællesrådsmøde den 5.
oktober og bad om, at mindretallet fastholder og udbygger sit brobyggende arbejde til det tyske
samfund.
Disse tydelige signaler kan måske give anledning til nye ideer/aktiviteter i lokalforeningerne.
Dansk lektor ved Christian-Albrechts-Universitet i Kiel
For nylig mødte jeg tilfældigt Torsten S. Johannsen Voss, som er dansk lektor ved ChristianAlbrechts-Universitetet i Kiel under Institut for Skandinavistik. Han underviser de unge tyske
studerende i dansk sprog og kultur. Han nævnte, at han meget gerne ville modtage besøg fra danske
grænseforeninger og præsentere universitetet og de studerende.
Torsten Johannsen Voss er i øvrigt nevø til Karin Johannsen-Bojsen og kender Sydslesvig
overordentligt godt.
Torsten kan kontaktes på e-mail t.storm@isfas.uni-kiel.de eller telefon +49 431 880 3406
Sydslesvig-konference
Mindretallet afholder sin årlige Sydslesvig konference lørdag den 17. marts 2018 på Christianslyst.
Sæt x i kalenderen allerede nu – vi arbejder på at forholdet mellem Grænseforeningen og mindretallet
bliver en del af diskussionen på konferencen.
Og nu vi er ved kalenderen: Næste års Sendemandsmøde finder sted den 26.-27. maj på Vingsted
Centret.
Bedste hilsener – med ønsket om en god efterårsferie

Knud-Erik Therkelsen
Generalsekretær

