NYT FRA GENERALSEKRETÆREN

København, den 11. april 2017

Send venligst videre til foreningens bestyrelsesmedlemmer

Til Grænseforeningens lokalforeningsformænd
Kære alle.
Indkaldelse til Sendemandsmødet den 6. maj er udsendt til alle lokalforeningsformænd. Vi håber på et
stort fremmøde i år – især fra ”endags-fløjen” i Grænseforeningen – altså den halvdel af foreningen,
som går ind for at Sendemandsmødet overstås på en enkelt dag. Dagsorden m.m. er vedhæftet.
Der er tilmeldingsfrist den 18. april.
Tilskud til lokalforeningens aktiviteter
Hvis en lokalforening har en god ide til et ekstraordinært eller særligt vigtigt eller nyskabende
arrangement, har lokalforeningen altid mulighed for at søge tilskud hertil hos hovedforeningen. Send
ansøgning med beskrivelse af arrangementet samt budget til undertegnede, så får du meget hurtigt et
svar.
25.000 kr. til den skoleklasse, der finder flest ferieværtsfamilier
For at sætte ekstra gang i bestræbelserne på at finde ferieværter til sydslesvigske børn i
sommerferien, har Grænseforeningen i samarbejde med Dansk Skoleforening udskrevet en
konkurrence med en præmie på 25.000 kr. i tilskud til et lejrskoleophold i Sydslesvig. Præmien tilfalder
den skoleklasse, som finder flest feriebørnsværter inden 1. juni. Konkurrencebetingelserne er
vedhæftet. Send endelig videre til alle interesserede.
Ny brochure om feriebørn
Også for at styrke mødet mellem sydslesvigske børn og jævnaldrende nord for grænsen har vi
udarbejdet en ny feriebørnsbrochure. Bemærk at brochuren også lægger op til at danske børn kan
komme på ferie eller udveksling i Sydslesvig.
Brochuren er vedhæftet. Du kan rekvirere færdigtrykte brochurer på sekretariatet.

Side 2/2
Abonnement på Flensborg Avis
Alle bestyrelsesmedlemmer i Grænseforeningens lokalforeninger kan abonnere på Flensborg Avis i
enten trykt eller digital udgave til en meget fordelagtig pris. Alle bestillinger, afbestillinger og eventuelle
spørgsmål herom skat rettes til Lisa Hedegaard Nielsen på sekretariatet på tlf. 33 36 84 21 (og ikke til
Flensborg Avis).
Husk at formidle tilbuddet videre til eventuelle nye bestyrelsesmedlemmer.
Det europæiske borgerinitiativ – også kaldet Minority Safepack underskriftindsamling
Borgerinitiativet er beskrevet på vores nyhedsside – klik her. Det vigtige er, at der i de kommende 12
måneder skal indsamles 1 mio. underskrifter, heraf mindst 10.000 i Danmark. Det er en oplagt aktivitet
for lokale grænseforeninger – og en god mulighed for at komme i snak med folk i forbindelse med
diverse folkemøder, kulturmøder og andre aktiviteter.
Vi ved endnu ikke så meget konkret, men umiddelbart efter sommerferien håber jeg, at en række
lokalforeninger vil være med i bestræbelserne på at sætte de nationale mindretal på EUkommissionens dagsorden.
Introduktionsfilm om Grænseforeningen
Til brug på vores hjemmeside og de sociale medier som bl.a. Facebook har vi fået lavet en kort
tegnefil, som i få ord beskriver Grænseforeningens historie og nutid. Filmen kan ses på adressen
https://youtu.be/zj6rvaLwRio
Kalenderen
Husk at orientere dig om sommerens mange begivenheder i kalenderen.
Efterårets lokalforeningsmøder afholdes den 7. oktober i Middelfart og den 14. oktober i Jystrup.

Bedste hilsener – og god Påske
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