NYHEDSBREV

København, den 12. november 2013

Kære lokalforeningsformænd
Venligst videresend dette nyhedsbrev til jeres bestyrelsesmedlemmer

EVA HEDELAND GÅR PÅ EFTERLØN
Som det er blevet omtalt på efterårets lokalforeningsmøder i Middelfart og Høng, har Eva besluttet
efter 31 års arbejde for Grænseforeningen at gå på efterløn fra den 1. januar 2014. Hermed slutter en
epoke i Grænseforeningens historie, hvor Eva har været foregangskvinde for en udsøgt god service
over for alle lokalforeningerne.
Vi vil naturligvis sige ordentligt farvel til Eva. Det sker ved en reception her på Grænseforeningens
kontor tirsdag den 7. januar kl. 14.00. Se vedhæftede indbydelse.
SENDEMANDSMØDE 2014
Som bekendt afholdes Sendemandsmødet næste år over to dage – den 10.-11. maj 2014. Vi håber
der vil være stor opslutning til mødet, hvor Grænseforeningen skal have ny formand og hvor vi i
samarbejde med et bestyrelsesudvalg bestående af Jørgen Bruun Christensen, Lars Bjerre og
Kamma Møller forsøger at skabe et så spændende program som muligt.
Så – sæt X i kalenderen og lad os få et stort og velbesøgt Sendemandsmøde med ny inspiration til det
fremtidige arbejde.
Husk også tidsfristen for indsendelse af forslag til Sendemandsmødets dagsorden. Forslag fra
lokalforeningerne, inklusiv forslag til ny formand, skal ifølge vedtægterne være sekretariatet i hænde
senest 8 uger før Sendemandsmødet, hvilket vil sige lørdag den 15. marts 2014.
HJEMMESIDE
Lokalforeningerne kan igen redigere de fire faneblade, som er til rådighed for hver lokalforening på
vores hjemmeside. En ny manual er under udarbejdelse og vil blive udsendt til alle i løbet af den
kommende uge. Hvis du er i tvivl om, hvordan hjemmesiden skal redigeres, står Claus Jørn Jensen til
rådighed med hjælp og assistance.
FORTÆLLEKURSUS PÅ HORNSTRUP CENTRET
Sammen med dette Nyhedsbrev ligger der en invitation til et "Fortællekursus". Grænseforeningens
Ungeudvalg vil gerne være med til at skabe lidt debat om Grænseforeningen. Det gøres bedst ved at
de mange generationer, som Grænseforeningen rummer, kommer lidt tættere på hinanden. Dette
fortællekursus er en god måde at komme det på. Der ligger rigtig mange gode historier gemt i vores
lokalforeninger. De venter bare på at blive fortalt. Så har du kære lokalforeningsformand en god
historie eller har et af dine bestyrelsesmedlemmer en god historie, der bare trænger til at blive pudset
lidt af, så er her muligheden. Vi håber meget, at vi kan samle 5 "unge" og 5 lidt ældre historier i første
omgang.
HØJSKOLEKURSER
Alle medlemmer har inden for de seneste dage modtaget programmet for kurset ”Slagtebænk Dybbøl
– 150 år efter” på Rødding Højskole den 13. til 19. april 2014. Kurset omfatter ud over spændende
foredrag tre heldagsture til grænselandet, herunder mulighed for at deltage i markeringen af 150-året i
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Kongeskansen den 18. april. En oplagt mulighed, hvis du eller din forening ønsker at være helt tæt på
den historiske markering.
Senere på foråret er der mulighed for at deltage i et højskolekursus på Bornholms Højskole i
forbindelse med Folkemødet. Dette kursus gennemføres i dagene 12.-18. juni 2014.
TIL KALENDEREN I ØVRIGT
Sekretariatet holder juleferie fra den mandag den 23. december til og med fredag den 3. januar 2014.
Næste udsendelse af medlemsbrev udsendes medio februar 2014. Hvis du ønsker materiale fra
lokalforeningen medsendt (program, indkaldelse til generalforsamling) skal det aftales med Flemming
Hvass (e-mail fh@graenseforeningen.dk eller tlf. 33 36 84 25) i løbet af den første uge efter nytår og
senest fredag den 10. januar 2014.
Forårets lokalforeningsmøder er endnu ikke programsat. Der kommer besked herom inden jul.
De sydslesvigske årsmøder finder sted i dagene 23.-25. maj 2014.
Sendemandsmødet 2015 finder sted lørdag den 9. maj på Vingsted Centret.

Venlige hilsener
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