NYT FRA GENERALSEKRETÆREN

København, den 13. juli 2018

Send venligst videre til foreningens bestyrelsesmedlemmer

Til Grænseforeningens lokalforeningsformænd
Sommer og ferietid er over os – og det ganske bogstaveligt. Kun få medarbejdere vil være på
Sekretariatet de kommende uger, så det kan tage lidt ekstra tid at få ting ordnet.
Finn Slumstrup er død
Det var med stor sorg, vi i fredags modtog meddelelsen om, at tidligere formand for
Grænseforeningen Finn Slumstrup var død. Se vedhæftede nekrolog, som har været bragt i Flensborg
Avis.
Finn Slumstrup begraves fra Ærøskøbing Kirke på onsdag den 18. juli kl. 14.00 med efterfølgende
samvær på Hotel ÆrøHus.
Genforeningsjubilæet
Genforeningsjubilæet begynder at tage form. Sekretariatet med Simon Faber i spidsen har
offentliggjort den første begyndelse til den hjemmeside, som kommer til at rumme fortællingen og en
aktivitetskalender over de mange arrangementer. Hjemmesiden findes på
https://genforeningen2020.dk. Her kan man se, hvornår de store begivenheder finder sted, og med
tiden også hvornår de mange mindre og lokale begivenheder løber af stablen.
Vi samarbejder tæt med Genforeningssekretariatet og har flere fælles aktiviteter på tegnebrættet. Det
vil vi fortælle mere om på de to lokalforeningsmøder i efteråret: Den 27. oktober i Jystrup og den 3.
november i Middelfart.
Undersøgelse i samarbejde med Moos-Bjerre
Grænseforeningen har netop afsluttet en større undersøgelse af danskernes bånd til Sydslesvig anno
2018. Det er analyse- og konsulentfirmaet Moos-Bjerre, der stået for undersøgelsen, som er blevet
omtalt i både Grænsen og på vores hjemmeside.
Vi vil gerne supplere undersøgelsen med en undersøgelse af ”bredden i den sydslesvigske fortælling”.
Med det formål at afdække bredden i disse fortællinger er det ønsket at gennemføre en række
kvalitative interviews med personer bosiddende i Sydslesvig med tilhørsforhold til det danske
mindretal.
Udvælgelsen af interviewpersoner står Michael Moos-Bjerre for. Det foregår på den måde, at
interesserede fra det danske mindretal kan klikke sig ind på hjemmesiden
http://m.msvar.dk/s3/Interview, der foreligger i så vel en dansksproget som en tysksproget version.
Her skal man besvare nogle enkelte spørgsmål om alder og baggrund, hvorefter Michael Moos-Bjerre
udvælger et antal interviewpersoner, som forventes at dække bredden.
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Det vil være en stor hjælp, hvis lokalforeningerne via jeres kontakter til mindretallet er med til at
motivere sydslesvigere til at melde sig til undersøgelsen, og gerne ud fra ønsket om at få bredden
repræsenteret. Undersøgelsen sættes i gang kort efter sommerferien.
Kalender og referater
Som meldt ud tidligere lægger vi referater af alle bestyrelsesmøder ud på vores hjemmeside. Her kan
man orientere sig om mange af de emner, som diskuteres i Grænseforeningen. Klik på Om
Grænseforeningen → Organisation → Bestyrelse →Referater
Du kan klikke dig frem til kalenderen via Om Grænseforeningen → Hvad gør vi → Kalender.
Husk Folkemødet på Ejer Bavnehøj søndag den 26. august og Årsmødet på Vesterled den 8.
september. Og så er der den spændende familie-sprog-festival på Christianslyst den 18. til 20. oktober
arrangeret af Grænseforeningens Kreds 20.

Bedste hilsener – med ønsket om en god sommer

Knud-Erik Therkelsen
Generalsekretær

