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Send venligst videre til foreningens bestyrelsesmedlemmer

København, den 19. maj 2015

Til Grænseforeningens lokalforeningsformænd
Sendemandsmødet
Sendemandsmødet 2015 er godt overstået. Bestyrelsens beretning blev vel modtaget – den er
vedhæftet her til jeres orientering. Beretningen kan også læses direkte på Grænseforeningens
hjemmeside. Der var ikke de store diskussioner på Sendemandsmødet. Forslaget til vedtægtsændring
blev vedtaget og samtlige bestyrelsesmedlemmer på valg blev genvalgt.
Næste års Sendemandsmøde finder sted den 30. april – 1. maj på Vingsted Centret.
Abonnementsordning på Flensborg Avis
Som I ved fik Grænseforeningens bestyrelsesmedlemmer et meget fordelagtigt tilbud på abonnement
på Flensborg Avis. 72 bestyrelsesmedlemmer har ønsket at modtage avisen elektronisk og 99 har
ønsket den trykte udgave. I alt har Flensborg Avis fået 120 nye abonnenter.
Hvis du mod forventning ikke modtager Flensborg Avis, skal du henvende dig direkte til avisen. Hvis
der skal ændres, opsiges eller tegnes abonnement til nye bestyrelsesmedlemmer, skal henvendelse
altid ske til Lisa Hedegaard Nielsen på vores sekretariat – e-mail lhn@graenseforeningen.dk eller tlf.
33 36 84 31.
Feriebørn
Der er fundet nye ferieværter i denne sæson, men der er stadig en del ”helt nye” sydslesvigske
skoleelver, der meget gerne vil prøve denne oplevelse. I denne sæson er der mere fleksibilitet. Det
betyder at der er mulighed for at have et feriebarn i 1, 2 eller 3 uger. Der er fortsat to faste
afrejsedatoer, men der er også mulighed for privat transport. Se flere oplysninger på www.feriebarn.dk.
Har du brug for brochurer, kontakt da Flemming Hvass på tlf. 33 36 84 25 eller
fh@graenseforeningen.dk
Ny kommunikationschef/redaktør
Som du formentlig har hørt er vores kommunikationschef/redaktør Lotte Dahlmann blev ”headhuntet”
til en stilling ved Ældresagen, hvor hun tiltrådte 1. maj. Erik Lindsø er sprunget ind og er redaktør for
august-nummeret af Grænsen. Jeg forventer at kunne præsentere den nye kommunikationschef for
jer på lokalforeningsmøderne til efteråret.
Deadline for aflevering af lokalforeningsstof til august-nummeret er fortsat 1. august.
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Indbydelse fra Jaruplund Højskole
Bestyrelsen for Jaruplund Højskole inviterer til en åben konference lørdag den 30. maj kl. 12.00 til
16.00. Formålet er at få etableret en skolekreds, altså en forening, som står bag højskolens formål og
virke. Indbydelsen er vedhæftet her.
Det er vigtigt at højskolen efter nogle vanskelige år mærker, at der er opbakning nord fra. Derfor håber
jeg, at mange af Grænseforeningens medlemmer vil deltage. Især fra det sydlige Jylland, hvor
afstanden ikke er så stor.
Folkemøde på Ejer Bavnehøj
Grænseforeningen for Skanderborg og omegn står for det traditionsrige Folkemøde på Danmarks
højeste punkt, som i år finder sted søndag den 23. august.
Det er vigtigt at støtte sådanne arrangementer, og derfor lovede Mette Bock på Sendemandsmødet, at
hovedforeningen ville se positivt på ansøgninger fra lokalforeninger, der alene eller i samarbejde med
andre kan fylde en bus. Det ville da være vidunderligt med en busfuld fra Fyn, en busfuld fra
Sydslesvig en fra Sønderjylland osv.
jUNG zuSAMMEN
57 unge har nu meldt sig til sommerens højskolekursus på Nordsee Akademie Leck og Højskolen
Østersøen, og vi regner med at blive omkring 70 – især hvis flere lokalforeninger vil hjælpe med at
finde og sponsorere lokale unge, som Nyborg-Kerteminde og Vejle Vesteregn har gjort. Du kan læse
mere om kurset på http://www.jungzusammen.dk/. Nogle af sidste års deltagere har lavet en fin lille
reklamefilm for jUNG zuSAMMEN, som kan ses på https://www.youtube.com/watch?v=otCrWDqikmQ.
Del den gerne i jeres netværk.
Mette Bock på DK4
Tidligere på foråret blev der optaget fire tv-udsendelser med Mette Bock, som har fået titlen
"Grænsekontrol - programmet, der kontrollerer myter og virkelighed i grænselandet". Udsendelserne
vil blive sendt og genudsendt fra midten af juni måned og hen over sommeren. Der vil endvidere blive
linket til dem fra Grænseforeningens hjemmeside.
Lokalforeningsmøder
Efterårets lokalforeningsmøder finder sted den 3. oktober i Middelfart og den 10. oktober i Jystrup.

Venlige hilsener

Knud-Erik Therkelsen

