Skriftlig beretning om Grænseforeningens virksomhed
1. januar – 31. december 2018
Sendemandsmødet 2018
Det årlige Sendemandsmøde blev afholdt på Vingsted Centret den 26.-27. maj 2018.
Mødet samlede 76 sendemænd fra 44 af i alt 60 lokalforeninger. Endvidere deltog bestyrelsesmedlemmer, 16 gæster fra Sydslesvig samt andre gæster, der bragte det
samlede antal op på 158 deltagere.
I programmet indgik morgensamling ved tre unge fra Sydslesvig og foredrag ved rektor Jørgen Kühl fra A.P. Møller Skolen
Bestyrelsesmøder i Grænseforeningen
Grænseforeningens bestyrelse holdt møder den 14. marts på sekretariatet i København, den 26. og 27. maj på Vingsted Centret, den 31. august på Christianslyst og den
24. november på sekretariatet. Møderne er kendetegnet ved et meget højt fremmøde.
Bestyrelsen nedsatte i 2018 to udvalg, nemlig Lokalforeningsudvalget og ”Sendemandsmøde 2020-udvalget”. Lokalforeningsudvalget skal sætte fokus på 1) Medlemsdatabasen og deraf afledte funktioner, 2) Grænseforeningens hjemmeside med
særligt fokus på lokalforeningerne og 3) Sekretariatets generelle service over for lokalforeningerne.
Sendemandsmøde 2020-udvalget står for planlægningen af Sendemandsmødet i
2020.
Endvidere har bestyrelsen nedsat to faste udvalg, nemlig Medieudvalget, som har til
opgave at understøtte Grænseforeningens kommunikationsarbejde, og ”2020udvalget”, som skal arbejde med Grænseforeningens fremtidsperspektiver efter 100års jubilæet i 2020.
Grænseforeningens lokalforeninger
Der har været afholdt ca. 250 arrangementer i Grænseforeningens 60 lokalforeninger.
Foreningen har afholdt fire møde for lokalforeningernes bestyrelsesmedlemmer, to i
Middelfart (17. februar og 3. november) og to i Jystrup (10. februar og 27. oktober) på
Sjælland. På disse møder er der formidlet informationer om foreningens arbejde, ligesom der har været en god dialog på tværs af lokalforeningerne.
Medlemstallet i de 60 lokalforeninger er ultimo 2018 opgjort til 11.028. I årets løb er
der indmeldt 229 nye medlemmer, hvilket er 112 færre end sidste år. Der har været
577 udmeldelser, hvilket for langt hovedparten skyldes alder, således at nettotilbagegangen har været 348 medlemmer. Derudover har Grænseforeningen Ungdom 96
medlemmer og medregnes de, er nettotilbagegangen i Grænseforeningens medlemstal nede på 252 medlemmer.

I det totale medlemstal indgår 41 individuelle medlemmer, som ikke er medlem af en
lokalforening. Endvidere er 108 skoler medlemmer af foreningen, hvilket er en tilbagegang på 16 skoler.
Lokalforeningernes bestyrelsesmedlemmer har alle fået tilbudt Flensborg Avis i enten
den trykte eller den elektroniske udgave til en særdeles favorabel pris. I alt 99 bestyrelsesmedlemmer modtager den trykte udgave og 65 modtager den elektroniske udgave.
Grænseforeningen er medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd, hvor medarbejdere
og andre deltager i diverse møder og netværk.
Grænseforeningens kommunikation
Magasinet Grænsen er udkommet seks gange i 2018 med følgende temaer i fem af
numrene: ”Flensborg Avis 150 år”, ”Sport og national identitet”, ”Hjemstavn/Heimat”,
”Genforeningshåb” og ”Jul og nytår i grænselandet”.
Der er i løbet af året formidlet 172 nyheder via Grænseforeningens hjemmeside og
Facebookprofil. Desuden udarbejdes løbende pressemeddelelser, brochurer og øvrigt
materiale, der understøtter Grænseforeningens projekter m.m.
Grænseforeningen bliver mere og mere tydelig på de digitale platforme. Foreningens
hjemmeside er i 2018 besøgt af ca. 166.000 mennesker. Grænseforeningens nyheder
er dukket op på folks smartphones, tablets eller computere ca. 400.000 gange.
På Facebook har vi fået 2.721 tilkendegivelser ( ) på vores profiler. Grænseforeningens nyhedsbrev er udsendt 23 gange til i alt 2.230 modtagere ved den sidste udsendelse.
Grænseforeningen har været til stede på bl.a. Feriemessen i Herning, Historiske Dage
i København, Ungdommens Folkemøde på Frederiksberg, læringsmesser i Aarhus og
København samt Folkemødet på Bornholm. Foreningens deltagelse i Folkemødet arrangeres i et tæt samarbejde med Sydslesvigsk Forening og de øvrige sydslesvigske
foreninger, hvorfra der deltog en række bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere
sammen med 60 gymnasieelever.
Grænseforeningens var i februar 2018 vært for 219 elever fra de to sydslesvigske
gymnasier i forbindelse med årgangens besøg i København.
Grænseforeningens formand og foreningens medarbejdere har holdt stribevis af foredrag om Grænseforeningens arbejde i foreningsdanmark og på skoler og uddannelsesinstitutioner. Foreningskonsulenten har været i kontakt med ca. 2.000 skolebørn
fordelt på 31 skoler i løbet af kalenderåret. Ca. 1.600 unge på ungdomsuddannelser
har hørt om Grænseforeningen og grænselandet.
Grænseforeningen været medarrangør af et højskolekursus på Rødding Højskole med
55 deltagere.
Elevambassadørerne har gennemført 15 eksterne besøg på gymnasier i Danmark og
6 besøg på andre uddannelsesinstitutioner m.m. Desuden har de deltaget i 6 forskellige arrangementer, bl.a.- Ungdommens Folkemøde, hvor de er meget synlige og i dia-

log med mange unge. De har mødt omkring 800 unge i forbindelse med interne besøg
på de to gymnasier i Sydslesvig. Elevambassadørerne har på den måde været i kontakt med ca. 2.300 unge danskere. Der er gennemført to 3-dages seminarer på hhv.
ADS Grenzfriedensbunds lejrskole i Lyksborg og i København for elevambassadørerne med hhv. 48 og 50 deltagere.
Kulturmødeambassadørerne har gennemført 55 dialogmøder på uddannelsesinstitutioner, i organisationer og foreninger og lavet happenings, oplæg og workshops på en
lang række arrangementer, herunder folkemøder og festivaler med tusindvis af gæster. Derudover har korpset optrådt i Sønderborg Lokal TV. Der er udgivet ca. 40 blogindlæg, og ugens blogger har sideløbende lavet supplerende indhold – billeder og video – på instagram, hvor interesserede kan følge med og få indblik i ambassadørernes hverdag.
I foråret blev Kulturmødeambassadørernes kommunikationsudvalg undervist i brug af
sociale medier og dermed rustet til at udvikle korpsets eksterne kommunikation. I efteråret blev Kulturmødeambassadørernes årsseminar afholdt på Danhostel i Roskilde,
hvor der særligt var fokus på at udvikle ambassadørernes personlige fortællinger samt
skabe stærke sociale bånd.
180 unge, heraf ca. 77 fra Sydslesvig, 22 sorbere og derudover 12 forskellige nationaliteter repræsenteret har arbejdet sammen i forbindelse med årets Roskilde-festival.
Ud over de mange venskaber genererer projektet et overskud på knap 90.000 kr.,
som anvendes til Grænseforeningens øvrige ungdomsaktiviteter.
Antallet af uger, hvor sydslesvigske børn og jævnaldrende danske børn har været
sammen fremgår af nedenstående tabel. Herudover har der været yderligere 463 mødeuger i forbindelse med korte efterskoleophold m.m.
Årstal
Sommerferiebesøg
Heraf genbesøg
Heraf nye værter
Elevudveksling**
Efterskoleophold***
Møder i alt
Antal mødeuger

2011
295
199
96
51

2012
257
193
64
100

2013
238
172
66
110

2014
142
120
22
116

2015
146
106
40
135

250
545

293
586

282
577

236
445

241
489

2016
130
79
51
121
45
245
2237

2017
103
73
30
121
90
224
3.996

2018
100
35
12
134
119
353
5.128

* Antal elever på sommerferiebesøg indgår med faktor 1,5 i antallet af mødeuger, idet besøgenes varighed vurderes til 1,5 uger i gennemsnit.
** Elevudvekslingsophold er altid 1 uge i Sydslesvig og 1 uge i Danmark og er her opgjort som 2 mødeuger
***Et efterskoleophold vurderes til at være 40 uger i gennemsnit og medregnes som 40 mødeuger pr. elev.

Økonomisk støtte til det danske mindretal i Sydslesvig
Grænseforeningen administrerer 30 fonde og legater med en samlet kapital på ca.
68.4 mio. kr. Legaterne har efter konsolidering og administration givet et samlet afkast
på 2.6 mio. kr. Der er uddelt 1.7 mio. kr. til formål i Grænselandet, heraf 1.5 mio. kr. til
formål i Sydslesvig. Herudover har Grænseforeningen modtaget 0.5 mio. kr. fra fondene.
Der er via Anne Marie og Viggo Bønnerups fond ydet støtte på i alt 188.000 kr. til 36
unge sydslesvigeres efterskoleophold i Danmark.
Jens Andresen
23. marts 2019

