NYT FRA GENERALSEKRETÆREN

København, den 22. december 2016

Send venligst videre til foreningens bestyrelsesmedlemmer

Til Grænseforeningens lokalforeningsformænd
Goddag-og-farvel reception
Grænseforeningen har som bekendt fået ny formand med Jens Andresen, efter at Mette Bock er
blevet udnævnt til kulturminister i forbindelse med den nylige ministerrokade. Formandsskiftet vil blive
markeret ved en goddag-og-farvel reception torsdag den 2. februar kl. 15.30 til 17.30 i Festsalen på
Vartov, Farvergade 27 i København. Alle er velkomne.
Ny medarbejder på Grænseforeningens sekretariat
Den 2. januar tiltræder Jeppe Pers som projektleder ved Grænseforeningen. Jeppe er 34 år gammel,
født og opvokset i Sydslesvig. Han har gennem de seneste 16 år arbejdet hos bl.a. Danmarks Radio
og skal i Grænseforeningen arbejde med projekt Feriebørn 2.0. Jeppe overtager stillingen efter Jonas
Callesen, der stoppede i Grænseforeningen ved udgangen af november måned. Jeppe kan kontaktes
på e-mail jp@graenseforeningen.dk eller tlf. +45 31 60 96 67.
Lokalforeningsmøder
Som tidligere nævnt er der lokalforeningsmøder i Jystrup den 4. februar og i Middelfart den 11. februar.
Dagsorden udsendes efter nytår.
Grænseforeningens kalender
I lokalforeningens planlægningsarbejde er det vigtigt at vide, hvad der i øvrigt foregår. I kan altid holde
jer orienteret om større begivenheder og vigtige møder i Sydslesvig og i Grænseforeningen i vores
kalender på hjemmesiden. Klik på Om Grænseforeningen → Hvad gør vi → Kalender.
Familie-sprog-festival på Christianslyst den 28-30. april 2017
Grænseforeningens kreds 20 og SSF har taget et spændende nyt initiativ, hvor sydslesvigske og
danske familier kan mødes og boltre sig i hinandens sprog. Her er en oplagt mulighed for at skabe
interesse for det danske mindretal blandt familier med skolesøgende børn. Se omtale og program.
Husk Folkemødet på Ejer Bavnehøj søndag den 27. august 2017
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Siden 1960’erne har Grænseforeningen i Skanderborg arrangeret folkemødet på Ejer Bavnehøj. Ved
efterårets lokalforeningsmøde på Sjælland aftalte vi, at Grænseforeningens stiller en bus til rådighed
med afgang fra København tidligt om morgenen den 27. august og opsamling undervejs til Ejer
Bavnehøj. Husk at få arrangementet ind i lokalforeningens program.
Højskolekursus i samarbejde med Rødding Højskole den 10. til 16. september 2017
Traditionen tro gennemfører Grænseforeningen også i år i samarbejde med Rødding Højskole et
ugekursus, som er målrettet Grænseforeningens medlemmer, der også får en rabat på 500 kr. Årets
kursus har titlen: "Det Danmark vi kender - set med tyske øjne. Læs program m.v.
Spejdernes Lejr 2017
I dagene 22. til 30. juli gennemfører fem af de store spejderkorps i Danmark Spejdernes Lejr 2017 i
Sønderborg. Ca. 40.000 spejdere forventes at deltage i hele lejren, der samtidig vil få ca. 20.000
gæster pr. dag. Grænseforeningen vil sammen med de to mindretal være til stede i Mindretallenes
Telt centralt på lejrpladsen, ligesom vi i samarbejde med bl.a. de sønderjyske grænseforeninger har
planer om at invitere til verdens største Sønderjyske Kaffebord onsdag den 26. juli.
Afregning kontingent 2016
2. kontingentafregning for 2016 vil blive afsendt fra sekretariatet inden jul, hvorefter julefreden burde
indfinde sig både hos lokalforeningerne og på sekretariatet.
På vegne af hele sekretariatet vil jeg gerne takke for det gode samarbejde gennem det forløbne år,
herunder ikke mindst det store fremmøde og de gode debatter i forbindelse med vores
lokalforeningsmøder.
De bedste hilsener på vegne af sekretariatet med ønsker om en glædelig jul og et godt nytår.

Knud-Erik Therkelsen
Generalsekretær

