NYHEDSBREV

Venligst videresend dette nyhedsbrev til jeres
bestyrelsesmedlemmer

København, den 29. oktober 2014

Til Grænseforeningens lokalforeningsformænd
København-Bonn erklæringerne
København-Bonn erklæringerne blev som bekendt tiltrådt den 29. marts 1955, altså om få måneder
for 60 år siden. Det er der grund til at markere, også i Grænseforeningens lokalforeninger. En helt
oplagt vinkel kunne f.eks. være, om erklæringerne fra dengang fortsat kan være til inspiration i forhold
til mindretalskonflikter rundt omkring i Europa.
Vi sender en af de nærmeste dage med almindelig post et lille hæfte om København-Bonn
erklæringerne, som generalkonsul Henrik Becker-Christensen har forfattet i anledning af 60-års
jubilæet. Hæftet kan også fås på både engelsk, tysk og russisk(!).
Vi linker også til hæftet fra leksikon-artiklen om København-Bonn erklæringerne – se
http://www.graenseforeningen.dk/leksikon/k/all/4657 hvorfra hæftet kan down-loades.
Vi forventer at GRÆNSEN i februar 2015 kommer til at handle om København-Bonn erklæringerne.

Dramaserien ”1864”
I forbindelse med, at dramaserien ”1864” vises på DR, oplever Grænseforeningen øget interesse for
og salg af brætspillet 1864. Vi vil derfor gerne benytte anledningen til at booste salget yderligere og
inviterer lokalforeningerne til at medvirke.
Vi sender derfor et udkast til en kort pressemeddelelse, som I er velkomne til at sende til jeres lokale
medier. Pressemeddelelsen kan desuden bruges til at invitere til et brætspilsarrangement som en
utraditionel aktivitet arrangeret af lokalforeningen.
Vi opfordrer derfor alle lokalforeninger til at overveje at arrangere brætspils-møder på det lokale
bibliotek i nærmeste fremtid og at invitere lokale borgere til at komme og deltage ved hjælp af
vedhæftede pressemeddelelse (du tilføjer simpelt hen en sætning om, hvor og hvornår spille-mødet
finder sted). Du kan overveje at ændre overskriften til: ”Grænseforeningen inviterer til 1864-brætspil”
eller lignende).

Side 2/2
Det er en god anledning til at fortælle nye interesserede om Grænseforeningens arbejde og
mulighederne for at medvirke til arbejdet.
Jeg skulle hilse fra Lotte Dahlmann og sige, at vi meget gerne vil høre om jeres erfaringer
efterfølgende. I øvrigt vil alle medlemmer af Grænseforeningen modtage to numre af GRÆNSEN i
december måned med en opfordring til at give det ene eksemplar til en, som kunne være interesseret i
Grænseforeningens arbejde. Det pågældende nummer kommer bl.a. til at omhandle
dramaserien ”1864”.

Udstilling med Brit Lind og Esben Hanefelt Kristensen på Mikkelberg
Se vedhæftede omtale af udstillingen.

Venlige hilsener

Knud-Erik Therkelsen
Generalsekretær

