n Hip Hip Hurra

Et af foreningens trofaste medlemmer, Bitten Brorson runder et skarpt
hjørne. 85 år, den 17. marts. Der skal
lyde et stort tillykke med dagen til
Bitten Brorson, der sammen med sin
mand Ib Brorson er et trofast medlem af foreningen, og har deltaget i
mange møder og studieture i årenes
løb. Vi ønsker både Bitten og Ib held
og lykke fremover med en stor tak
for deres indsat for foreningen og
den fælles sag.
n

Reception

Efter regeringsudvidelsen i december 2016, blev Grænseforenings
formand Mette Bock kultur- og kirkeminister, og i den anledning fratrådte hun som formand for Grænseforeningen.
Ny formand er Jens Andresen, og
han er præsenteret i den sidste udgave af Grænsen.
I anledning af formandsskiftet blev
der den 2. februar afholdt en reception på i festsalen på Vartov, hvor
foreningen var repræsenteret ved
formanden Anders Kaare.
Vi ønsker begge held og lykke med
deres nye job.
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Generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling
i Grænseforeningen for København og Frederiksberg
onsdag den 26. april kl. 19.00 i lokalerne Ndr. Fasanvej
124 B, st. tv., 2000 Frederiksberg
Bus 4 A kører næsten til døren.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab for 2016
4. Indkomne forslag
Forslag fra medlemmerne skal være foreningen i hænde
senest 1. april
5. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet foreslås uændret til 240 kr., dog 200 kr. for
pensionister
6. Valg
a) Formand for 2 år. På valg er Anders Kaare
b) mindst 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, på valg er:
Else Toft og Jens Frimand
c) 2 revisorer. På valg er: Helen Danielsen og Aage Johansen
d) 1 revisorsuppleant. På valg er: Kirsten Greve Hansen
7. Eventuelt
Under mødet er der kaffebord. Af hensyn til opdækningen bedes tilmelding ske ved indsendelse af vedlagte tilmeldingsblanket eller på mail: gkf@graensekf.dk senest den 18. april.

Anders Kaare

Marts 2017

Gule ærter 14. februar 2017
Igen i år kunne vi afholde “10. februar møde” med gule ærter i lokalerne Allégade 10 på Frederiksberg.
For andet år i træk (det er rekord i foreningen) havde vi samme foredragsholder, nemlig cand.mag. Ole Sandberg, som denne gang holdt
foredrag med titlen: “Det lyder som et eventyr; et sagn fra gamle
dage, en røvet datter dybt begrædt er kommet frelst tilbage.”
Sådan skrev Henrik Pontoppidan om genforeningen i 1920, der er en
af de helt store begivenheder i Danmarkshistorien; en begivenhed,
som er værd at huske og værd at fejre! Men hvad gik forud for Chr.
X’s berømte ridt over den gamle grænse, og var der overhovedet tale
om en “genforening”? Hvad skete der i grænselandet i årene, der
fulgte, og hvilken betydning har det overhovedet for os i dag?
Ole Sandberg holdt ligesom sidst et blændende og engagerende foredrag, hvor vi fik samlet op på historien før og efter afstemningerne
med mulighed for at stille mange detaljerede spørgsmål.
Det var en fornøjelse, gad vist om han har flere foredrag i ærmet?
Anders Kaare

Nyt fra Christianslyst Venner

Kære medlemmer
Det var en glædens dag, da det i midten af februar blev klart, at Christianslyst, og driften deraf, kan fortsætte, – i hvert fald 4 år endnu.
Iflg. oplysninger efter Det Sydslesvigske Samråds seneste møde d.
13. februar, fremgår det, at i de første 2 år vil Grænseforeningen og
Skoleforeningen dele de udgifter, der er nødvendige for at opretholde
driften, og at Christianslyst i de efterfølgende to år vil være en fælles
sag for mindretallet.
Så meget ved vi indtil nu, men som det vil være bekendt for de medlemmer, der er medlem af Christianslysts Venner, så er der højskoledag
og generalforsamling i vennekredsen d. 17. -18. marts 2017 på Christianslyst, så jeg håber vi til den tid, vil blive yderligere informeret.

Forslag til studietur 						
i dagene18.-20. august 2017
Fredag 18. august
Bus fra Hovedbanen til Vadehavscentret, Okholmsvej 5,
6750 Ribe. Undervejs kaffe.
Let frokost på cafeen, herefter rundvisning kl. 14-15.
Buskørsel 2 timer til Christianslyst.
Aftensmad, evt. film.
Lørdag 19. august
Besøg i Friedrichstad, kørsel 1 time.
• Børnehaven og skolen
• Frokost på torvet
• Sejltur på kanalerne
• Fritid til gåtur
Aftensmad Christianslyst
Foredrag, f.eks. Inge Adriansen, fhv. museumsinspektør ved
Sønderborg Slot
Søndag den 20. august
Kørsel 2 timer til Klostret Cismar, Bäderstrasse 42, Grönitz/Cismar
Let frokost i Klostrets cafe
Se maleriudstillingen: Albert Christoph Reck, 			
“Ich habe einen Vogel” og besøg i klosterkirken
Kørsel 40 min. til Puttgarten
Kære medlemmer
Ovenstående program er kun en skitse, som vi godt kunne tænke
os at gennemføre. Men vi kan ikke indgå aftaler uden viden om, at
der er tilstrækkeligt med medlemmer, som har lyst til at deltage.

Birthe Aasted
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