NYT FRA GENERALSEKRETÆREN

København, den 20. September 2016

Send venligst videre til foreningens bestyrelsesmedlemmer

Til Grænseforeningens lokalforeningsformænd

Christianslyst
Christianslysts fremtid er fortsat uafklaret. Der har ikke været henvendelser fra seriøse købere, så der
er ikke sket noget endnu. Men prisen kan ifølge Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger i høj grad
forhandles…
Formandskab og bestyrelse følger udviklingen tæt.
Danmarkskanon
Kulturminister Bertel Haarder har gjort sig til fortaler for, at der udarbejdes en Danmarkskanon, hvilket
tidligere har været omtalt på dette sted. De danske foreninger i Sydslesvig inviterer den 5. oktober kl.
15.00 til et debatarrangement på Dansk Centralbibliotek i Flensborg om mindretallets bidrag til denne
Danmarkskanon. Se vedhæftede indbydelse.
Løgumkloster Højskole
Bestyrelsen for Løgumkloster Højskole og andre ildsjæle kæmper for at genrejse skolen. Efter et
mislykket første forsøg samarbejder skolen nu med Tønder Festivalen. Der skal udvikles et nyt
idegrundlag og findes en ny forstander. Selv om skolen ikke er kommet i gang som højskole
gennemføres der alligevel forskellige korte kurser, bl.a. et nytårskursus – se vedhæftede.
Grænseforeningens kursus på Rødding Højskole
Igen i år blev kurset på Rødding Højskole en god og lærerig oplevelse for de 56 deltagere. Næsten
alle var medlemmer af Grænseforeningen, så I får her deltagerlisten, hvor I måske kan finde nye
mulige aspiranter til bestyrelsesarbejde eller andre aktiviteter i jeres lokalforening.
Lokalforeningsmøder
Husk lokalforeningsmøderne i Jystrup den 1. oktober og i Middelfart den 8. oktober. Tilmelding en uge
før til Claus Jørn Jensen på cjj@graenseforeningen.dk.
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Vennedatabasen
Vores medlemsdatabase står til rådighed for vores lokalforeninger. Når den lokale formand har fået en
adgangskode (kontakt Flemming Hvass på fh@graenseforeningen.dk herom), er der en lang række
muligheder, som bl.a. kan forbedre jeres kontakt til lokalforeningens medlemmer.
Vennedatabasen kan være lidt vanskelig at finde rundt i, og jeg vedhæfter derfor en simpel manual til
de vigtigste opgaver, en lokalforeningsformand måtte have brug for. Manualen er udarbejdet af
Flemming Hvass. Hvis I ikke kan få det til at fungere eller har spørgsmål, kan det ske telefonisk til
Flemming på tlf. 33 36 84 25 eller i forbindelse med de kommende lokalforeningsmøder i Jystrup og
Middelfart.
Grænseforeningen Ungdom
I sidste nyhedsbrev omtalte jeg oprettelsen af Grænseforeningen Ungdom. Det har vist sig at være
særdeles engagerede unge mennesker, og jeg gentager derfor, at det kunne være spændende for
lokalforeningen at invitere de unge til en aften med fortælling om, hvad de unge ”har gang i”. Kontakt
formand for Grænseforeningen Ungdom Christopher Warncke på chr.warnke@outlook.com
Referater af bestyrelsesmøder
Hvis du vil opsøge flere oplysninger om, hvad der rører sig i Grænseforeningen, er referater af
bestyrelsens møder en god kilde. Se http://www.graenseforeningen.dk/?q=referater-af-bestyrelsensmoder.html
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