NYHEDSBREV
Att. Lokalforeningsformænd

København, den 2. marts 2013

Kære lokalforeningsformand.
Husk, at det er en god idé at videresende nyhedsbrevet til jeres bestyrelsesmedlemmer.
Hermed en række oplysninger m.m. for det lokale arbejde – midt i et travlt forår med
generalforsamlinger, foreningsaktiviteter og planlægning.
Hvervekampagne
Som bekendt har vi udarbejdet en ny informationsbrochure, som kan bruges i forbindelse med vores
kampagne. I øjeblikket deltager ca. 10 lokalforeninger i kampagnen ved at sende breve ud til folk i
lokalsamfundet, som burde være medlem af Grænseforeningen. Det viser sig, at ca. 10 % af dem som
modtager et brev og eventuelt en opfølgende telefonopringning, reagerer positivt og melder sig ind.
Det er en meget høj svarprocent, som måske kan inspirere flere lokalforeninger til at gå i gang. Der er
stadig masser af hvervegaver – så det er om at komme i gang.
Læs mere om hvervekampagnen her eller kontakt Eva Hedeland på tlf. 33 36 84 21
Sendemandsmøde i Vingsted Centret den 25. maj 2013
Der er lagt op til en festlig indledning på dette års Sendemandsmøde, hvor 60 musikere og korister
under ledelse af Bjarne Stenger Wullf og Bente Stenger står for morgensamlingen med et udtog af
musik og sange fra forestillingen ”Pinocchio”, som Dansk Skoleforening sætter op i år.
Sendemandsmødet afsluttes med et indlæg af SSF’s afgående formand Dieter Küssner.
Jeg minder om, at der på Sendemandsmødet skal vælges medlemmer til Grænseforeningens
bestyrelse. På valg er Jørgen Bruun Christensen (Region Nord), Sven Beiter (Region Midt), Per Grau
Møller (Region Syddanmark), Lars Bjerre (Region Sjælland) og Lise Estrup (region Hovedstaden),
som alle genopstiller. Men der skal ifølge vedtægterne opstilles mindst to kandidater flere end der skal
vælges. Det er allerede sket i Region Syddanmark, men jeg mangler kandidater fra de øvrige
regioner. Sidste frist for opstilling af kandidater og indsendelse af punkter til dagsordenen er lørdag
den 30. marts 2013.
Finn Slumstrup stiller ikke op i 2014
På bestyrelsesmødet den 23. februar meddelte Finn Slumstrup, at han ikke genopstiller til
formandsvalget på Sendemandsmødet i 2014. Han redegjorde for baggrunden for sin beslutning og
henviste til fem markante forbedringer i sin formandstid, nemlig omstillingen fra pengeindsamlende til
folkeoplysende organisation, skiftet fra en udelukkende historisk dagsorden til en mere aktuel
dagsorden, den øgede kontakt til unge, en slankning af foreningens administration og forbedring af
økonomien og endelig en gennemgribende ændring af foreningens struktur.
Det blev på bestyrelsesmødet besluttet at nedsætte et udvalg, som skal arbejde på at finde forslag til
en ny formand. Jens Andresen blev formand for udvalget, der endvidere besættes med Per Grau
Møller, Nr. Lyndelse og Karen Margrethe Møller, Randers. Regionsformand Carl Holst har indvilliget i
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at gå ind i udvalget. Bestyrelsen blev opfordret til at pege på endnu en person udefra med bred
kulturel indsigt.
Kulturmødeambassadørerne
Desværre fik vi ikke projekttilskud fra Sydslesvigudvalget til vores projekt om ”Mindretalsfortælling”,
som også ville have støttet Kulturmødeambassadørernes fremtid. På bestyrelsesmødet den 23.
februar blev det besluttet, at Grænseforeningen selv finansierer kulturmødeambassadørerne frem til
31. december 2013 samtidig med, at vi stadig forsøger at finde alternativ finansiering. En af de
muligheder, som er blev drøftet, er at finde en privat sponsor, en privat virksomhed måske, som har
medarbejdere med mange forskellige identiteter og som er bevidst om, hvor vigtigt det er, at man kan
løse problemer på tværs af kulturelle og sproglige forskelle. Hvis du i dit lokalområde har kendskab til
en sådan virksomhed, vil vi naturligvis gerne høre om det.
Folkemøde på Bornholm den 13.-16. juni 2013
Grænseforeningen deltager igen i år på Folkemødet på Bornholm. Det sker i et samarbejde med
Sydslesvigsk Forening om et centralt placeret telt med en række forskellige aktiviteter. Finn Slumstrup
vil være til stede under hele folkemødet og bl.a. stå for en række samtaler med politikere og
kulturpersonligheder. Der bliver et sønderjysk kaffebord i samarbejde med Grænseforeningen på
Bornholm, og en præsentation af Svaneke Bryghus’ produkter ved brygmesteren, der er opvokset i det
danske mindretal i Sydslesvig. Endelig deltager ca. 25 unge på forskellig måde i løjerne – det
begynder de unge planlægningen af om et par uger.
Endvidere samarbejder vi med Sydslesvigsk Forening (SSF) og Liberalt Oplysningsforbund (LOF) om
et højskolekursus på Bornholms Højskole. Programmet er udsendt til alle medlemmer, som kan få en
medlemsrabat på 500 kr. Der er kun få pladser tilbage på kurset, så der er ingen grund til at vente
med at melde sig til. Husk også Grænseforeningens kursus på Rødding Højskole den 22.-28.
september. Læs mere her.
Feriebørn/elevudveksling
Sæsonen er startet og vore konsulenter landet over kan godt bruge en hjælpende hånd. Den kan i
give ved at hjælpe med at dele brochurer ud på biblioteker, skoler m.m. og hænge plakater op hos
den lokale købmand og lign. steder. Begge dele kan rekvireres foreningskonsulent Claus Jørn Jensen
eller på tlf. 21 72 13 35. På forhånd tak for hjælpen.
Foreningsbesøg
For et par år siden fik en del af lokalforeningerne lavet et ”servicetjek”. Det kunne være at det måske
var på tide at gøre det igen. Så føler I at foreningsmaskineriet trænger til lidt smørelse, eller måske
skal der udskiftes et leje eller to, så ring tlf. 21 72 13 35 eller skriv til Claus Jørn Jensen
Lokalforeningsmøde i Lillebæltshallerne i Middelfart lørdag den 6. april kl. 10.00-12.00
Mødet er for lokalforeninger vest for Storebælt. Mødet er tilrettelagt for bestyrelserne og man er
velkommen til at sende flere bestyrelsesmedlemmer, så man forhåbentlig får en fælles inspiration at
arbejde videre med. Husk tilmelding til Claus Jørn Jensen. Mødet afsluttes med fælles frokost fra kl.
12-13 med Grænseforeningens bestyrelse, der holder møde om eftermiddagen.
GRÆNSEN på folkebibliotekerne
Vi har modtaget mange afbestillinger af GRÆNSEN på folkebiblioteker rundt omkring i landet, dels
fordi bibliotekerne nedlægges eller sammenlægges, dels fordi bibliotekerne får meget materiale. Vores
erfaring er, at hvis er lokal efterspørgsel er bibliotekerne mere villige til at sætte GRÆNSEN frem. Så
måske var det en ide at opsøge det lokale bibliotek og spørge efter GRÆNSEN – eller at aftale et
sted, hvor vi må lægge magasinet frem.
Venlig hilsen
Knud-Erik Therkelsen

