NYHEDSBREV
Att. Lokalforeningsformænd

København, den 8. februar 2011

SENDEMANDSMØDE, DYBBØLDAG, FERIEBØRN M.V.
Vi har netop udsendt årets Dybbølfrimærker, som vi i år har gjort lidt ekstra ud af. Som noget nyt er
frimærket vendt på højkant, og Dybbøl Mølle er blevet mere fremtrædende. Vi håber, at der i
medlemskredsen vil være god opbakning til salget af de nye Dybbølfrimærker.
Dybbølmærkesalg den 14.-16. april
Igen i år har lokalforeningerne mulighed for at sælge Dybbølmærker til fordel for egne lokale aktiviteter.
Lokalforeningerne kan vælge selv at stå for salget eller at indgå aftaler med lokale skoler,
spejderorganisationer m.fl. om at engagere sig i salget.
Bestilling af Dybbølmærker skal ske til Fridrik senest tirsdag den 15. marts. Henvendelse på e-mail:
fj@graenseforeningen.dk eller tlf. 33 36 84 25. Lokalforeningerne har tilladelse til at sælge
Dybbølmærker i dagene 14.-16. april 2011.
Bestyrelsesudvalg
I forbindelse med det første møde i Grænseforeningens nye bestyrelse, blev der nedsat et udvalg,
som skal se på, hvordan vi kan undgå, at afstanden mellem hovedforeningen og lokalforeningerne
ikke bliver for stor. Samtidig skal udvalget komme med bud på, hvordan lokalforeningerne kan være
med til at præge udviklingen, og hvordan hovedforeningen bedre kan hjælpe til ude i landskabet.
Første mærkbare resultat kommer på dette års Sendemandsmøde, hvor udvalget vil byde på cafedrøftelser. Skulle lokalforeningerne allerede nu ligge inde med spørgsmål, I gerne vil have drøftet
under disse cafe-drøftelser, må I meget gerne sende dem til Claus Jørn Jensen på
cjj@graenseforeningen.dk eller ringe på tlf. 21 72 13 35. Udvalget består af: Henning Bonde,
Gørlev/Høng, Niels Jørgen Heick, Hillerød, Per Grau Møller, Nr. Lyndelse og Lars Bjerre, Næstved.
Fra administrationen deltager Fridrik Jonsson og Claus Jørn Jensen.
Sendemandsmøde den 8. maj 2011
Årets sendemandsmøde afholdes søndag den 8. maj kl. 10.15-16.00. Som sidste år finder det sted på
Vingsted Centret ved Vejle, og på programmet er blandt andet valg til Grænseforeningens bestyrelse,
café-drøftelser om samarbejdet mellem hovedforeningen og lokalforeningerne og foredrag af
forfatteren til ”Slagtebænk Dybbøl” og ”Dommedag Als”, Tom Buk-Swienty.

Side 2/3
Ifølge vedtægternes § 19 skal lokalforeningerne indsende forslag til bestyrelseskandidater senest 8
uger før Sendemandsmødet. Det vil i år sige senest den 11. marts.
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Region Syddanmark: Per Grau Møller. Region Midtjylland: Sven Beiter. Region Nordjylland: Jørgen
Bruun Christensen. Region Sjælland: Lars Bjerre. Region Hovedstaden: Lise Estrup.
Husk, at der ifølge vedtægternes § 13 skal være to kandidater flere, end der kan vælges. Det betyder,
at hver region skal stille med mindst tre kandidater. Hvis ikke den enkelte region har opstillet det
nødvendige antal kandidater inden fristens udløb, påhviler det Grænseforeningens bestyrelse at
opstille det manglende antal kandidater.

Vedr. kandidatur til Grænseforeningens bestyrelse
I forbindelse med sendemandsmødet trykker vi ligesom sidste år en pjece med præsentationer af alle
opstillede kandidater. Alle kandidater bedes derfor indsende en tekst om sig selv samt et
portrætbillede til hovedkontoret senest den 1. april 2011.
Teksten skal indeholde information om navn, alder, by, relation til Grænseforeningen og en motivation
for, hvorfor kandidaten ønsker at være en af Grænseforeningens 15 bestyrelsesmedlemmer.
Teksten må ikke fylde mere end 1200 tegn inkl. mellemrum.
Sydslesvigske Børns Ferierejser
I år kommer feriebørnene til Danmark i perioden fra den 2. – 30. juli. Midtvejstransporten er den 16.
juli. I har mulighed for at rekvirere plakater (A4) og pjecer hos Claus Jørn Jensen på
cjj@graenseforeningen.dk eller tlf. 21 72 13 35.
Elevudveksling uge 45 og 46
I ugerne 45 og 46 2010 kørte Skoleforeningen og Grænseforeningen et pilotprojekt med
elevudveksling (se Grænsen dec. 2010). Vi gentager succesen i 2011 og vil naturligvis gerne have
hjælp fra lokalforeningerne. Vedlagt er en folder, der beskriver projektet. Skulle I have brug for flere
eller yderligere oplysninger, kan I kontakte Claus Jørn Jensen på cjj@graenseforeningen.dk eller tlf.
21 72 13 35.
Generation Slesvig
Som det har været omtalt i Grænsen forsøger Grænseforeningen/Grænselandets Oplysningsfond i
samarbejde med Landesverband der Volkshochschulen Schleswig-Holsteins og fire højskoler i
grænselandet/Slesvig at udvikle en Generation Slesvig. Ideen er at få unge fra Slesvig, uanset hvilket
sprog de taler og hvilken kultur de tilhører, til i fællesskab at diskutere Slesvigs fremtid. Hvordan
undgår vi at blive kaldt ”udkantsområde” og hvordan skaber vi vækst og udvikling i Slesvig? Hvad skal
der til for at jeg som ung vil overveje at flytte tilbage til Slesvig efter endt uddannelse i København,
Berlin, Hamborg eller Aarhus?
Og lignende spørgsmål – som også Grænseforeningens medlemmer og ikke mindst vores børn og
børnebørn kunne være optaget af. Derfor har de sønderjyske lokalforeningsformænd udsendt
vedhæftede tekst om Generation Slesvig til alle medlemmer i Sønderjylland – men den er også
interessant for andre.
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Messen ”Ferie for alle” i Herning
I dagene 25.-27. februar er Grænseforeningen, Sydslesvigsk Forening og Sydslesvigske Børns
Ferierejser repræsenteret på messen i Herning. Vi findes i Hal G. Sidste år besøgte 63.000
mennesker feriemessen.
Vedtægtsændringer
Vi nærmer os tiden for generalforsamlinger. En del foreninger har i forbindelse med den nye struktur
og vedtægtsændringerne for landsforeningen foretaget ændringer i de lokale vedtægter. Hvis andre
ønsker at foretage ændringer i deres vedtægter, bedes I kontakte Claus Jørn Jensen på
cjj@graenseforeningen.dk eller tlf. 21 72 13 35.
Ny medarbejder i Peder Skrams Gade
Vores projektleder for Kulturmødeambassadørerne Nina Hammerich har fået nyt job pr. 1. februar
2011. I stedet har vi ansat Maya Bram Sommer, 33 år, som ny projektleder. Maya er født i København,
uddannet cand. mag. fra Kultur & Sprogmødestudier på RUC og har arbejdet med kulturmøder de
seneste 10 år. Blandt de mere eksotiske erfaringer på Mayas CV er et udviklingsprojekt for
bæredygtig turisme blandt det oprindelige folk i Peru, udført for AXIS NGO.
Maya har opnået en bred erfaring med både kvantitative og kvalitative metoder, som hun kan trække
på i evalueringen af Kulturmødeambassadørprojektet.
Nyhedsbrev og Grænsenyt
Dette nyhedsbrev er sendt til alle lokalformand. I er dog velkomne til at videresende brevet til jeres
bestyrelse.
Alle lokalformænd med adgang til e-mail modtager også vores elektroniske nyhedsbrev
GRÆNSENYT. Dette er I også velkomne til at videresende til jeres bestyrelser, eller I kan opfordre
dem til at tilmelde sig GRÆNSENYT på http://www.graenseforeningen.dk/kvittering.php?type=tilmeld.
Referater
Vi vil også gerne minde om, at referater af Grænseforeningens bestyrelsesmøder ligger på vores
hjemmeside: http://www.graenseforeningen.dk/artikel/21594

Venlige hilsener

Knud-Erik Therkelsen
Generalsekretær

