NYT FRA GENERALSEKRETÆREN

København, den 22. februar 2017

Send venligst videre til foreningens bestyrelsesmedlemmer

Til Grænseforeningens lokalforeningsformænd
Formandsskiftet
Den 2. februar afholdt vi en fint besøgt goddag-og-farvel reception i anledning af formandsskiftet. Jeg
skulle hilse fra både Mette Bock og Jens Andresen og sige tak for pæne ord og hilsener i forbindelse
med receptionen.
Som en sidste udløber af formandsskiftet skal I vide, at Jens Andresen som ny formand har nedlagt sit
hverv som Sendemandsmødevalgt bestyrelsesmedlem. I stedet for Jens Andresen er Else Tornbo fra
Sønderborg indtrådt i Jens Andresens sted i bestyrelsen.
Lokalforeningsmøder
Der har været afholdt velbesøgte lokalforeningsmøder den 4. og 11. februar i hhv. Ringsted og
Middelfart. Jeg vedhæfter et sammenskrevet referat fra begge møder.
Sendemandsmøde 2017
Sendemandsmødet afholdes som bekendt lørdag den 6. maj i Vingsted. Hvis din lokalforening har
forslag til dagsordenen, skal forslaget være sekretariatet i hænde senest 8 uger før
Sendemandsmødet. Det vil sige lørdag den 11. marts. Det gælder også forslag til kandidater til
bestyrelsen, hvor følgende er på valg:
Region Sjælland: Lars Bjerre, Næstved
Region Hovedstaden: Ove Nissen, Hørsholm
Region Syddanmark: Per Grau Møller, Nr. Lyndelse
Region Midtjylland: Bo Trelborg, Skjern-Tarm-Videbæk Egnen
Region Nordjylland: Jørgen Bruun Christensen, Nykøbing Mors
Alle fem modtager genvalg.

Side 2/2
På begge lokalforeningsmøder understregede Jens Andresen vigtigheden af, at lokalforeningerne
opstiller flere kandidater til bestyrelsen. Og det er der mulighed for frem til den 11. marts.
Sydslesvig konference
Lørdag den 4. marts kl. 10.00 til 16.00 afholdes Sydslesvig-Konferencen på Jaruplund Højskole. Se
vedhæftede indbydelse.
Sydslesvigs bidrag til Danmark
Som omtalt i Grænsen og andre steder har SSF i samarbejde med Moos-Bjerre & Lange fået
udarbejdet en undersøgelse over Sydslesvigs bidrag til Danmark. Undersøgelsen kan down-loades
her.
Valdemarsdag den 15. juni
De fleste aktive i Grænseforeningen ved, at Dannebrog faldt ned fra himlen den 15. juni 1219. Det
betyder, at Dannebrogs 800-års jubilæum skal markeres lørdag den 15. juni 2019, hvilket der ganske
givet vil være meget stor opmærksomhed omkring.
Folkemøde på Ejer Bavnehøj
Grænseforeningen for Skanderborg og omegn inviterer til Folkemøde på Ejer Bavnehøj søndag den
27. august 2017 med kultur- og kirkeminister Mette Bock som hovedtaler. Grænseforeningen stiller en
bus til rådighed, som afgår tidligt om morgenen fra Helsingør og samler sjællændere og fynboer op
undervejs. Rute og tidspunkter kommer senere.
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.
Husk også:
Historiske Dage i Øksnehallen i weekenden den 25.-26. marts 2017
Landdagsvalg i Slesvig-Holsten søndag den 7. maj 2017
De sydslesvigske årsmøder den 9. til 11. juni 2017
Folkemødet på Bornholm den 15. til 18. juni 2017
Spejdernes Lejr i Sønderborg den 22. til 30. juli 2017 med Sønderjysk Dag onsdag den 26. juli
Folkemøde på Møn den 25-26. august 2017
Kulturmøde på Mors den 24.-26. august 2017
Ungdommens Folkemøde i Søndermarken i København den 7.-8. september 2017

De bedste hilsener

Knud-Erik Therkelsen
Generalsekretær

