NYHEDSBREV

Venligst videresend dette nyhedsbrev til jeres
bestyrelsesmedlemmer

København, den 19. februar 2014

Til Grænseforeningens lokalforeningsformænd

MARKERING AF 150-ÅRET FOR SLAGET VED DYBBØL
Selve markeringen indledes som sædvanlig den 18. april kl. 10.00 med en militær ceremoni ved
fællesgravene. Den civile ceremoni finder sted i Kongeskansen kl. 11.30-12.30 med taler af bl.a.
Hendes Majestæt Dronningen og med forskellige dansk-tyske kulturelle indslag. Grænseforeningen vil
i samarbejde med andre nationale foreninger have et telt opstillet på området, hvorfra vi uddeler
brochurer m.m. Se vedhæftede artikel fra Flensborg Avis om programmet.
Grænseforeningen for Sønderborg vil sælge Dybbølmærker i forbindelse med markeringen.
Overskuddet fra salget går til Grænseforeningens landsindsamling til en fond, som skal støtte
vedligeholdelsen af Dybbøl Mølle.
Lokalforeninger kan stadig nå at deltage i salget af Dybbølmærker. Aftal nærmere med Flemming
Hvass på tlf. 33 36 84 25 eller e-mail fh@graenseforeningen.dk

SENDEMANDSMØDE 10.-11. maj 2014 på Vingsted Centret
Vi udsender den formelle indbydelse til Sendemandsmødet ca. 1. april, men I må meget gerne
allerede nu slå et slag for et stort fremmøde til dette års Sendemandsmøde. Tilmeldingsfristen er den
24. april.
Programmet rummer et spændende foredrag med prof. Ove Kaj Pedersen, der med sine synspunkter
om ”konkurrencestaten” er en af de mest spændende aktuelle foredragsholdere. Ove Kaj Pedersen vil
i sit foredrag trække linjer fra krigen i 1864 og frem til den aktuelle debat.
Under festmiddagen underholder ”Rødkål og Sauerkraut”, og efter middagen spiller Fenders op til
dans. Søndag morgen står Torsdagskoret fra Flensborg for morgensamlingen, og Sendemandsmødet
afsluttes med en debat om ”Mindretallenes fremtid i en globaliseret verden” med indlæg af formand for
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Sydslesvigudvalget Benny Engelbrecht og mindretalskommitteret Renate Schnack samt to unge
debattører.
Og så skal vi tage behørig afsked med foreningens formand gennem 8 år Finn Slumstrup og vælge en
ny formand for foreningen.
Alt i alt et spændende og indholdsrigt Sendemandsmøde over to dage. Hovedforeningen betaler for
overnatningen på Vingsted Centret, således at prisen er nede på 750 kr./person.
Vi har i øvrigt sendt en appetitvækker med i det medlemsbrev, som er på vej ud i disse dage.
KANDIDATSITUATION
Som tidligere meddelt er sidste frist for opstilling af formandskandidater og kandidater til bestyrelsen
den 15. marts.
Bestyrelsen har indstillet Mette Bock til formandsposten, men lokalforeninger kan opstille andre
kandidater frem til 15. marts.
Ved valg af bestyrelsesmedlemmer er følgende på valg:
Region Syddanmark: Sigrid Andersen og Sven Damgaard
Region Midtjylland: Karen Margrethe Møller
Region Nordjylland: Karsten Nørgaard Simonsen
Region Sjælland: Henning Bonde
Region Hovedstaden: Niels Jørgen Heick
Alle ovennævnte bortset fra Sven Damgaard modtager genvalg. Ifølge vedtægterne skal der være to
kandidater flere, end der kan vælges, altså tre kandidater i hver region bortset fra Sønderjylland, hvor
der i år skal være fire.
Vi har modtaget oplysning om, at følgende stiller op:
Region Syddanmark: Sigrid Andersen, Agerskov
Kirsten Rykind-Eriksen, Vejle Vesteregn
Hans Harald Sørensen, Vejen Grænseforening
Her mangler en kandidat.
Region Midtjylland:
Karen Margrethe Møller, Randers
Her mangler to kandidater.
Region Nordjylland:
Niels Jørgen Kjærsgaard, Aalborg
Karsten Nørgaard Simonsen, Aalborg
Ane Dragsbæk Poulsen, Thy og Mors
Region Sjælland:
Henning Bonde, Jyderup
Her mangler to kandidater
Region Hovedstaden: Niels Jørgen Heick, Hillerød
Her mangler to kandidater.

BRÆTSPIL OM KRIGEN I 1864
Som en del af markeringen af 150-året for krigen i 1864 udgiver Grænseforeningen et brætspil med
historiske spørgsmål om krigen.
Spillet vil blive solgt via boghandlere, museer m.fl. til en vejledende pris på 349 kr. Foreningens
medlemmer kan købe spillet via foreningens hjemmeside og i forbindelse med forskellige
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arrangementer (18. april på Dybbøl, Sendemandsmøde, Årsmøder i Sydslesvig, Folkemøde på
Bornholm) til en pris på 249 kr. + porto.
Spillet udkommer den 15. april 2014.

DE GLEMTE DANSKERE
Dansk Centralbibliotek fik i 2013 projektmidler fra Sydslesvigudvalget til produktion af en
dokumentarfilm om det danske mindretal. Filmen er instrueret af Mads Kamp Thulstrup og får
premiere i Dagmar Teateret i København den 7. april og på Flensborghus den 9. april.
Grænseforeningens lokalforeningsformænd vil blive inviteret til filmforevisningerne og efterfølgende
reception.

SYDSLESVIGSKE ÅRSMØDER 23.-25. MAJ 2014
De sydslesvigske årsmøder finder sted den 23. til 25. maj under temaet ”Sydslesvig – en dansk
fortælling”. Vi håber at se mange af Grænseforeningens medlemmer til årsmøderne.

FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM DEN 12. TIL 15. JUNI
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.

NY MEDARBEJDER
Vores unge hjemmeside-tekniker Simran Gahoonia har sagt sit job op ved Grænseforeningen, fordi
hun gerne vil fokusere mere på sine studier. I stedet har vi ansat Frederik Zillmer, som vil hjælpe med
diverse tekniske udfordringer på vores hjemmeside.

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 hos foreningskonsulent Claus Jørn
Jensen eller på tlf. 21 72 13 35. På forhånd tak for hjælpen.
LOKALFORENINGSMØDER
Program til lokalforeningsmødet i Jystrup den 1. marts er tidligere udsendt.
Efterårets lokalforeningsmøder finder sted den 27. september i Jystrup og den 4. oktober i Middelfart.

Venlige hilsener

Knud-Erik Therkelsen
Generalsekretær

