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Send venligst videre til foreningens bestyrelsesmedlemmer

København, den 26. maj 2016

Til Grænseforeningens lokalforeningsformænd
Christianslyst
Mange i Grænseforeningen har været optaget af, hvad der skulle ske med Christianslyst, efter at
Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger meddelte, at man ikke længere havde økonomi til at
opretholde stedet. På et møde i Det sydslesvigske Samråd den 25. maj tiltrådte de sydslesvigske
foreninger et aftalepapir, hvor Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger, Skoleforeningen,
Grænseforeningen og Sydslesvigudvalget kommer med bidrag til en løsning til og med 2018. Samtidig
nedsættes der et udvalg sammensat af de sydslesvigske foreninger og Grænseforeningen, som skal
forsøge at finde en mere varig og fælles løsning.
I Grænseforeningen glæder vi os over, at Christianslyst blev reddet på målstregen – og opfordrer til, at
vores mange lokalforeninger gør meget brug af stedet de kommende år. Og får andre til at gøre det
samme!!!
Flensborg Avis
Vi har nu gennemført det første år med en særlig fordelagtig abonnementsordning på Flensborg Avis
til bestyrelsesmedlemmer. Afregning for perioden 1. maj 2015 til 29. februar 2016 er med i den
afregning, alle lokalforeninger modtager i løbet af få dage.
Vi kan med glæde fortælle, at prisen for det digitale abonnement til bestyrelsesmedlemmer er uændret.
Abonnementet på den trykte udgave stiger med virkning fra den 1. marts i år med 38,00 kr., så
årsabonnementet koster i alt 726,00 kr.
Afregning
Vi er på sekretariatet pinligt opmærksomme på, at afregningen igen i år kommer alt for sent. Det vil jeg
gerne beklage endnu en gang og tilføje, at vi nu har gennemført nogle omstruktureringer, som gør os
bedre i stand til i fremtiden at overholde tidsfrister. Denne omstrukturering betyder bl.a., at spørgsmål
fra lokalforeninger vedrørende medlemslister og kontingentbetaling varetages af Lisa Nielsen, som
kan træffes på lhn@graenseforeningen.dk eller på tlf. 51 89 87 72. Vi vil fremover tilstræbe en svartid
på højst to hverdage, når I henvender jer.
Fremover vil Vennedatabasen blive ajourført hver onsdag for så vidt angår kontingentbetalinger. Det
vil sige, at man ved opslag i Vennedatabasen om torsdagen kan være sikker på, at tallene er korrekte.
Arrangementskasser
På tidligere lokalforeningsmøder har ønsket om et festival-kit eller en arrangements-kasse været
nævnt. Disse kasser nu klar til brug og vil blive præsenteret på efterårets lokalforeningsmøder. Se
mere om indhold og praktiske oplysninger på vedhæftede beskrivelse.
Sendemandsmøde 2016
På Sendemandsmødet blev Mette Bock genvalgt som formand. I bestyrelsen havde Sigrid Andersen
(Region Syddanmark) og Henning Bonde (Region Sjælland) meddelt, at de ikke ønskede genvalg. I
stedet blev Jens Andresen, Tønder Grænseforening og Ruth Villadsen, Sorø Grænseforening nyvalgt
til bestyrelsen.
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På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Jens Andresen som 1.
næstformand og Jørgen Bruun Christensen som 2. næstformand.
Grænseforeningen Ungdom
På Sendemandsmødet afholdt Grænseforeningen Ungdom stiftende generalforsamling. Foreningen
blev oprettet som en forening under Grænseforeningen, men med et lidt anderledes formål:
”Det er Grænseforeningen Ungdoms formål at fremme forståelse, dialog og samarbejde mellem
forskellige kulturer og på tværs af grænser for at styrke det demokratibærende fællesskab. I sit
arbejde lader foreningen sig inspirere af den dansk-tyske grænseregions positive
samarbejdserfaringer”.
Til formandskab valgtes Christopher Warnke (formand), Pia Christiansen (næstformand) og Patrick
Wildenradt (kasserer). De to førstnævnte er opvokset i det danske mindretal i Sydslesvig (hvor
Christopher har været særdeles aktiv i SSW-Ungdom), og alle tre har deltaget i jUNG zuSAMMEN.
Christopher og Pia studerer på Syddansk Universitet i Sønderborg, mens Patrick læser på CBS i
København. De unge har planer om en lang række aktiviteter, herunder også meget gerne at besøge
lokalforeninger og fortælle om og diskutere de overvejelser, Grænseforeningen Ungdom gør sig.
Kontakt Christopher på christopher.warnke.ssw@gmail.com eller tlf. 53 81 86 44, hvis din
lokalforening er interesseret i et sådan arrangement.
Lokalforeningsmøder
Efteråret lokalforeningsmøder er planlagt til lørdag den 1. oktober i Jystrup og lørdag den 8. oktober i
Middelfart. Referat af forårets lokalforeningsmøder findes på hjemmesiden under ”Service til
lokalforeninger”.
Sponsorat af jUNG zuSAmmen
For tredje gang gennemfører Grænseforeningen i samarbejde med Højskolen Østersøen og Nordsee
Akademie Leck i sommerferien jUNG zuSAMMEN – et 14-dages højskolekursus for unge med tysk og
dansk baggrund. Kurset handler om, hvordan der kan skabes vækst og udvikling i grænselandet.
Som tidligere omtalt er der mulighed for, at lokalforeninger kan sponsorere en deltager fra
lokalområdet for en pris på kun 750 kr. Kurset finder sted i dagene 31. juli til 13. august. Kursister
optages helt frem til kursusstart den 31. juli. Se mere på www.jungzusammen.dk
Mulighed for at få nyhedsbrev på hjemmesiden
Vores redaktion udsender hver anden fredag Grænseforeningens nyhedsbrev til alle interesserede.
Hvis du ikke selv modtager nyhedsbrevet, eller hvis du kender nogen, som burde få det, så er det
meget nemt at tilmelde sig: Klik på Grænseforeningens hjemmeside – linket er i den midterste spalte
på forsiden.
Danmarkskanon
Bemærk artiklen i sidste nummer af Grænsen om Bertel Haarders ide om en Danmarkskanon. Det er
et udtrykkeligt ønske, at debatten herom bredes ud, og derfor også en god ide for lokalforeninger at
tage debatten op på efterårets arrangementer. Og i Grænseforeningen har vi jo en særlig interesse for
mindretal, herunder både det danske mindretal i Sydslesvig og det tyske mindretal i Nordslesvig.
Venlig hilsen

Knud-Erik Therkelsen

