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Send venligst videre til foreningens bestyrelsesmedlemmer

København, den 21. november 2015

Til Grænseforeningens lokalforeningsformænd
Hjemmeside ændres løbende
De af jer, som følger aktiviteterne på Grænseforeningens hjemmeside, har sikkert allerede set, at der
er sket en del ændringer i hjemmesidens disposition og opbygning. Formålet er at gøre hjemmesiden
så interessant som overhovedet muligt for den store gruppe af danskere, som kun kender meget lidt til
grænselandets forhold ved at tydeliggøre Magasinet Grænsen i selve hovedsiden, samtidig med at
Grænsens selvstændige hjemmeside er nedlagt. Flagskibet i Grænseforeningens
kommunikationsarbejde er Grænsen, og den skal derfor også være tydelig på vores hovedside.
Man kan fortsat læse Grænsen i sin helhed ved at trykke på linket direkte fra forsiden. Men artikler fra
Grænsen bliver også lagt ud enkeltvis under temaerne Grænselandet, Mindretal, Historie, Identitet,
Sprog og Kulturmøde. Under disse seks overskrifter kan man fremover fordybe sig i de temaer,
Grænseforeningen især beskæftiger sig med.
De mange lokalforeninger har fået en fremtrædende plads øverst til venstre på forsiden. Her kan man
nemt og hurtigt klikke sig frem til oplysninger om den enkelte lokalforening og dens aktiviteter. Til højre
på forsiden er kalenderen med links til lokalforeningerne aktuelle aktiviteter.
Som lokalforeningsformand vil du være særligt interesseret i foreningens indadvendte aktiviteter som
f.eks. vedtægter, Sendemandsmøde, bestyrelsesreferater, mødekalender m.m. Al denne information
findes under menupunktet ”Om Grænseforeningen” øverst på forsiden. Der er ikke ændret ved
proceduren, når du vil redigere din lokalforenings hjemmeside.
Jeg håber, du og den øvrige bestyrelse vil tage den nye grafik og disposition til jer. Der er efter min
opfattelse tale om en klar forbedring i forhold til at skabe øget trafik og interesse for vores arbejde.
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til hjemmesiden er du velkommen til at kontakte Anna-Lise
Bjerager på alb@graenseforeningen.dk.
ietGrænseland
På undervisningsfronten har vi nu offentliggjort hjemmesiden ietGrænseland, der er et digitalt
undervisningsmateriale målrettet ungdomsuddannelserne og de ældste klasser i grundskolen.
Materialet skal ses i forlængelse af vores tidligere udgivelser, men her rammer vi behovet for inddrage
den moderne teknologi i undervisningen. Der har allerede været meget positive tilbagemeldinger fra
undervisningsverdenen.

Side 2/2
Lærerkursus den 2.-4. marts 2016
Gunvor Vestergaard og Claus Jørn Jensen har tilrettelagt et nyt lærerkursus på Christianslyst med
overskriften ”Grænseland – Flygtningeland” her til foråret. Kurset tager udgangspunkt i den aktuelle
flygtningeproblematik med inddragelse af grænselandets erfaringer i tiden omkring 2. Verdenskrig.
Knud Romer m.fl. kommer med oplæg på kurset, som helt sikkert vil give inspiration og nye vinkler til
undervisningen. Hvis du eller din bestyrelse har kontakter til lærere i ungdomsuddannelser eller
grundskole, må I meget gerne gøre opmærksom på denne mulighed.
Program og tilmelding på hjemmesiden.
Lokalforeningsmøder i Middelfart og Jystrup
De kommende lokalforeningsmøder finder sted lørdag den 30. januar i Middelfart og lørdag den 13.
februar i Jystrup. Indbydelse og dagsorden udsendes efter nytår.
”Søsteren der ikke vendte hjem”
Det lille Teater i Flensborg opfører i februar og marts teaterstykket ”Søsteren, der ikke vendte hjem” –
se vedhæftede flyer.
De nøjagtige datoer er den 4., 9., 11., 18., 23. og 25. februar og den 3., 8. og 10. marts.

Venlig hilsen – og med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår

Knud-Erik Therkelsen

