Kære medlemmer af Grænseforeningens bestyrelse og foreningens
lokalforeningsformænd.
Nedenfor finder du Grænseforeningens julehilsen til alle vore samarbejdspartnere. Til hilsenen vil jeg gerne
tilføje en stor tak for samarbejdet med jer gennem 2014. Det har været et år med mange forandringer på
flere planer, og opgaven har været at få det hele til at spille sammen på en måde, som både skaber
sammenhæng bagud - og fremtid for Grænseforeningen. Vi har gode forudsætninger for, at vores arbejde
til gavn for det danske mindretal i Sydslesvig vil udvikle sig i 2015. Først og fremmest har vi fået en ny
strategi, som i den kommende tid vil blive udmøntet i en handlingsplan. Strategien er trykt i det nye
nummer af Grænsen.
Vi kan konstatere, at der er betydeligt mere opmærksomhed om Grænselandet end tidligere. Helt aktuelt:
Så I Jens A. Christiansens optræden i TV-avisen i aftes? Ambassadørprojekterne udvikler sig positivt – hørte
I den unge Kulturmødeambassadør i P1 her til morgen? En anden Kulturmødeambassadør udtalte sig på
NDR1 i går. Og fra i morgen og to måneder frem modtager alle lokalforeningernes bestyrelsesmedlemmer
Flensborg Avis gratis, så mulighederne for at følge med i mindretallets dagligdag er forbedrede. Politiken
bringer hen over julen en større artikelserie om grænselandet. Besøgstallet på vores hjemmesider udvikler
sig også meget positivt. Jo, der bliver formidlet meget viden og diskuteret om grænselandet i disse
måneder.
Og i 2015 er vi igen på Folkemødet på Bornholm – det har faktisk været meget usikkert om det kunne lade
sig gøre, men tingene har løst sig nogenlunde. Rammerne bliver lidt anderledes, men mulighederne for at
udbrede kendskab til mindretallet er de samme. Højskolekurset jUNG zuSAMMEN 2015 er under
forberedelse – se http://www.jungzusammen.dk/ Vi afventer spændt nyt fra Sydslesvigudvalgets formand
om vores projektansøgninger – dels vores egen, dels den vi har indsendt i samarbejde med Det
sydslesvigske Samråd.
Og ved siden af dette foregår det sædvanlige solide og seje arbejde, som bliver gjort i lokalforeningerne.
Første gang vi samles bliver til lokalforeningsmøderne i Jystrup den 7. februar og i Middelfart den 14.
februar 2015.
Bedste hilsener på vegne af det samlede sekretariat – og med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår til
alle
Knud-Erik Therkelsen

Her bærer vi blus med glæde
I 2014 har Danmark markeret 150-året for Den Anden Slesvigske Krig og Slaget ved Dybbøl i
1864. Vi har med glæde noteret os, at det rent faktisk lykkedes at skabe interesse for
grænselandets historie, som også er Danmarks historie. Ikke mindst Ole Bornedals TVdramaserie på DR skabte livlig debat om historiens egentlige gang og inspirerede mange til selv
at søge viden og til at besøge de historiske udstillinger og mindesmærker.
2015 markerer endnu et jubilæum: 60-året for København-Bonn Erklæringerne, som banede
vejen for dagens fredelige sameksistens mellem mindretal og flertal i grænselandet. Midlet var og
er at give alle plads til at være dem, de var – og dem, de er, den dag i dag.
Disse banebrydende erklæringer fortjener at blive husket. De bør desuden tjene som inspiration til
andre grænselande i Europa, fordi de i deres essens er et unikt bud på ”mindretallenes grundlov”.
Grænseforeningen ser frem til samarbejdet i 2015 og ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår!
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Det er Grænseforeningens formål at støtte danskheden i
grænselandet, særligt syd for grænsen, at udbrede kendskabet til
grænselandets forhold samt at bevare og styrke dansk sprog og
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