NYHEDSBREV
Att. Lokalforeningsformænd

København, den 20. december 2012

Kære lokalforeningsformænd,
Husk, at det er en god idé at videresende nyhedsbrevet til jeres bestyrelsesmedlemmer.
Nu nærmer julen sig, og vi glæder os til at sætte gang i hvervekampagnen i det nye år.
Vi har produceret en ny hvervepjece, som bliver trykt i begyndelsen af januar. Den skal vise nye
medlemmer, at Grænseforeningen er en folkelig forening med mange aktiviteter, som har rod i
grænselandets historie og nutidige forhold. Den bliver sendt ud til alle modtagere af GRÆNSEN, og
den vil være blandt det materiale, der skal sendes ud lokalt under hvervekampagnen.
Vi har lagt op til, at lokalforeningerne kan sætte deres hvervekampagne i gang medio januar, men hvis
et senere tidspunkt passer bedre, kan I naturligvis aftale det nærmere med Eva Hedeland. Især hvis
du er formand for en lokalforening, som for nylig er sammenlagt med en anden lokalforening, er det
vigtigt at tjekke medlemslisten grundigt, så vi ikke skriver hvervebreve til mennesker, som allerede er
medlemmer.
Vi har også sendt næste års Dybbølfrimærker i trykken, og de bliver som altid udsendt i februar.
Husk at kontakte Eva Hedeland eller Flemming Hvass, hvis I ønsker at få bilag med i forsendelsen.
Den nye Sydslesvighåndbog for 2013 er netop udkommet, og vi har bestilt et eksemplar til jer alle,
så I har en opdateret oversigt over navne, adresser, telefonnumre og e-mailadresser i Sydslesvig.
Som I kunne se i det seneste nummer af GRÆNSEN, har vi interviewet forfatteren og sangskriveren
Jens Rosendal. Interviewet findes også på video, som kan ses på GRÆNSEN.DK. Vi kan virkelig
anbefale jer at klikke ind på GRÆNSEN.DK, hvor også Sønderjysk Pigekor optræder med Jens
Rosendals mest populære sange.
Tak for det gode samarbejde igennem 2012. I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår! Vi ses til
møderne for lokalforeningerne 9. februar i Jystrup (Øst) og den 6. april i Middelfart (Vest).
Varme hilsener – på vegne af alle medarbejdere

Knud-Erik Therkelsen
Generalsekretær

