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              og Gentofte

Kære medlemmer

Igen  i  2020  afholdes  foreningernes  ”10.  februar  møde”  –  denne  gang  på  dagen  -,  og  igen  i
selskabslokalet i restauranten ”Allégade 10” på Frederiksberg, lokalet i stueetagen, indgang porten til
højre.

Mandag den 10. februar 2020 kl. 18.00

Allégade 10 ligger 100 meter fra Frederiksberg Rådhusplads med busforbindelserne 18 og 9A. Fra
Metroen ved Frederiksberg Centret er der 600 meter.

Mødet starter med spisning, og vi vil bevare den gode tradition, så der bydes på:

Gule ærter med og pølse og hamburgerryg,
is-pandekager, kaffe m/småkager og chokolade;
prisen er ekskl. drikkevarer pr. kuvert kr. 300,-

tilmeldingen er bindende.

Efter middagen vil kulturredaktør ved Flensborg Avis 
Hans Christian Davidsen fortælle om sin nye bog: 

Danmark Syd for Grænsen

Sidste tilmelding mandag den 3. februar 2020 enten ved indsendelse af nedenstående
slip til Grænseforeningen for København og Frederiksberg, Ndr. Fasanvej 124 C, st.
th., 2000 Frederiksberg,   eller   ved e-mail til gkf@graensekf.dk   Ved eventuelt afbud
efter 6. februar vil der efterfølgende blive opkrævet for maden. Husk at posten kan
være 6 dage undervejs.

På gensyn

Anders Kaare, formand for GKF

Navn: ________________________________________________ Telefon: ____________________

Adresse: ___________________________________evt. e-mail:______________________________

mailto:gkf@graensekf.dk
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Navn: ________________________________________________ Telefon: ____________________

Adresse: __________________________________ evt. e-mail:______________________________

Kulturredaktør Hans Christian Davidsen  
Fra 1983 til 1986 arbejdede han som sportsjournalist på Jydske 
Tidende og Haderslev Ugeavis. Fra 1994 til 1996 var han ansat som 
journalist og redaktionssekretær på JydskeVestkysten. Han blev 
ansat som kronik- og kulturredaktør på Flensborg Avis i 1996. Fra 
2012 har han udelukkende været avisens kulturredaktør.

Om foredraget:  
De mange gode historier, som Sydslesvig gemmer på, er et resultat 
af kulturelle og politiske sammenstød - på godt og ondt.
Området har et rigt kulturliv, hvor man får i både pose og sæk - på 
dansk og på tysk. I bogen »Danmark syd for grænsen« tager 
kulturredaktør Hans Christian Davidsen fra Flensborg Avis læseren 
med til kendte og især mindre kendte steder af kulturel og kultur-
historisk interesse. Han fortæller om, hvorfor han skrev bogen og 
præsenterer nogle af bogens vinkler.



      Grænseforeningerne for
 København og Frederiksberg
              og Gentofte

Hans Christian Davidsen vil vinkle foredraget på 2020, og i den 
forbindelse komme ind på et par afsnit i sin bog, der har forbindelse 
til afstemningen og »genforeningen«, som man kalder begivenheden
i Danmark og »grænsedragningen«, som de fleste tyskere kalder 
den.

Genforeningsplatte

Eller? Se diskussionen: http://rostra.dk/h/platte.html 

http://rostra.dk/h/platte.html

