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Venligst videresend dette nyhedsbrev til jeres
bestyrelsesmedlemmer

København, den 12. september 2014

Til Grænseforeningens lokalforeningsformænd
Tak for hjælpen!
Først og fremmest tak for hjælpen! Vi har nu modtaget gaver fra flere end 100 personer på mindst 200
kr., så Grænseforeningen nu kan leve op til de strengere krav til fritagelse for arveafgift. Eventuelle
gaver som måtte komme herefter vil stadig blive videresendt til lokalforeningerne.
Også tak for hjælpen i forbindelse med Dansk Folkeoplysnings Samråds indsamling af e-mail
adresser til den demokratiundersøgelse, Samrådet vil gennemføre. Fristen for indsendelse af e-mail
adresser er udsat til den 22. september, så det kan nås endnu.
Velkommen til Lisa Hedegaard Nielsen
Lisa er tiltrådt en ½-tids stilling på sekretariatet pr. 1. september. Lisas arbejdsopgaver er bl.a.
bogholderi og kontakt til medlemmer. Lisas e-mail adresse er lhn@graenseforeningen.dk
Endvidere sidder gymnasielærer Niels Schou i disse uger på sekretariatet. Niels er til daglig lærer på
Solrød Gymnasium, men han har fået orlov til at udvikle det faglige indhold til et digitalt undervisningsmateriale som Grænseforeningen udvikler.
Foreningsprogrammer
Flemming Hvass er i fuld gang med en række lokalforeningers programmer, som vil blive udsendt
sammen med kontingentopkrævningen i midten af oktober. Hvis du skal have dit foreningsprogram
med, er det vigtigt at du omgående tager kontakt til Flemming på tlf. 33 36 84 25 eller
fh@fraenseforeningen.dk
Bestyrelsesmøde
Grænseforeningens bestyrelse havde møde den 30. august i Flensborg. Referatet af mødet er
vedhæftet her. Referater af bestyrelsesmøder lægges også ud på hjemmesiden – se
http://www.graenseforeningen.dk/referater.html
Grænseforeningens politiske strategi for 2015-2019
Som tidligere omtalt inviteres lokalforeningerne til at diskutere og bidrage til vores politiske strategi.
Sekretariatet vil gerne have lokalforeningernes tilbagemeldinger senest mandag den 17. november,
hvorefter forslag vil blive indarbejdet og drøftet på bestyrelsesmødet den 29. november, hvor
strategien også vil blive vedtaget.
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TV-serie om 1864
TV-serien om 1864 har premiere på DR1 søndag den 12. oktober. Sidste afsnit sendes søndag den
30. november. Du kan læse fakta om serien her: http://da.wikipedia.org/wiki/1864_(tv-serie)
Kirsten Rykind-Eriksen har skrevet vedhæftede tekst, som der kan klippes i til brug til
pressemeddelelser til lokale medier i forbindelse med tv-serien.
DR har i forbindelse med tv-serien et større arrangement i skolernes efterårsferie i Sønderborg. Flere
af skuespillerne vil være til stede til forskellige arrangementer. Grænseforeningen har et telt på stedet,
hvor de sønderjyske grænseforeninger præsenterer sig og hvor man kan købe 1864-spillet. Claus
Jørn koordinerer Grænseforeningens tilstedeværelse i Sønderborg.
Højskolekurser
Grænseforeningen samarbejder som bekendt med flere højskoler. Vi deltager i Folkemødet på
Bornholm den 11.-14. juni 2015 og samarbejder derfor også med Bornholms Højskole om et
ugekursus, som løber parallelt med folkemødet i dagene 11. til 17. juni.
Kurset fyldes omgående, når det meldes offentligt ud, men vi har reserveret 25 pladser til
Grænseforeningens medlemmer frem til 1. januar 2015. Det vil sige, der er plads til de første 25
medlemmer af Grænseforeningen, som henvender sig til skolen på tlf. 56 97 40 77 inden 1. januar.

”Folkemøde og folkestyre”. Ugekursus på Bornholms Højskole
På Folkemødet 2015 markerer vi 100-året for Grundloven af 1915 og 60-året for København-Bonn
erklæringerne. På den baggrund vil vi på Folkemødet og i foredrag og debatter på højskolen tage
temperaturen på vores demokrati. Hvor kommer vi fra? Hvor er vi? Hvor vil vi hen med demokratiet?

I 2015 har vi også et kursussamarbejde med Rødding Højskole om et ugekursus i dagene 30. august
til 5. september med arbejdstitlen ”Danskerne findes i mange modeller”. Program og beskrivelse
udkommer senere på efteråret.
Datoer
Husk lokalforeningsmøderne i Jystrup den 27. september og i Middelfart den 4. oktober. Invitationer er
sendt ud.
Komikeren Jan Gintberg har været i Sydslesvig. Resultatet af optagelserne på bl.a. Flensborghus
sendes på DR1 tirsdag den 14. oktober kl. 20.45.
Bestyrelsen har besluttet, at Sendemandsmødet næste år bliver et en-dags møde den 9. maj 2015. I
2016 får vi igen et Sendemandsmøde med overnatning – det bliver lørdag-søndag den 30/4-1/5.
Næste års Sydslesvigske Årsmøder finder sted i dagene 19.-21. juni 2015.

Venlige hilsener – og velmødet til lokalforeningsmøderne

Knud-Erik Therkelsen
Generalsekretær

