Mindeord

Foreningens mangeårige medlem Tage FærchJensen døde den 6. august i en alder af 98 år.
Tage var født på genforeningsdagen den 10.
juli 1920, og han og hans kone Karin har i rigtig mange år været aktive i foreningen, og har
deltaget i mange af foreningens aktiviteter bl.a.
studieturene, julemøder mv. Et år havde han
flere familiemedlemmer med på en studietur
til Sydslesvig, og han videregav sin interesse for
grænselandet til sin familie, der med stor glæde læste både Grænsen og foreningens blad.
Tage var endvidere bestyrelsesmedlem, og var
for adskillige år siden med på turen til Sydslesvig for at uddele de indsamlede midler til
julehjælp til de danske familier i Sydslesvig,
hvor der er behov for det.
Onsdag den 15. august blev Tage begravet fra
Esajas Kirken, og stedt til hvile på Holmens
Kirkegård. Flere nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer deltog for at vise Tage
den sidste ære. Vi vil mindes Tage for hans
hyggelige selskab og hans store interesse for
grænselandet. Vore tanker går til hans enke
Karin samt deres familie.
Æret være Tage Færch-Jensens minde.

n Siden 1991 har foreningen benyttet Faxe
Bogtryk/Grafisk til at opsætte og trykke vores
blad ”Håndslag over Grænsen”, og vi har
været glade for det udførte arbejde og vores
samarbejde. Nu har ejerne af Faxe Bogtryk/
Grafisk ønsket at gå på pension og derfor har
de solgt deres virksomhed til Sangill Grafisk,
som har opsat og trykt dette blad.
Vi ønsker Bodil og Poul fra Faxe Bogtryk/
Grafisk held og lykke med deres nye tilværelse. Samtidig ser vi frem til et godt samarbejde med Sangill Grafisk.
Næste nummer af
HÅNDSLAG over grænsen
udkommer i marts 2019
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JULEMØDET

finder sted tirsdag den 27. november 2018 kl. 18.30
i Cirkel Ordenens lokaler Falkoner Allé 96,
over gården 1. sal, 2000 Frederiksberg.
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Busforbindelser: Linie 8A eller bus 2A til krydset Falkoner Allé/Godthåbsvej.
Julemødet er en hyggelig tradition, som forhåbentlig mange af foreningens medlemmer har lyst til at deltage i.
Der serveres en lækker julebuffet med kryddersild, marineret sild, fiskefilet, æg
og rejer, ribbensteg, skinke med grønlangkål og ris a la mande. Drikkevarer efter
egen regning.
Aftenens gæst er Dan Mølholm og han vil underholde med sang og musik på sin
sædvanlige hyggelige facon med mange af julens dejlige samler og sange.
Programmet afsluttes med en lodtrækning om forskellige gevinster og gavekort
til en and.
Tilmelding til deltagelse i julemødet skal ske ved at benytte den vedlagte
tilmeldings-blanket og returnere den til foreningens kontor eller sende
en e-rnail: gkf@graensekf.dk senest den 16. november 2018.
Betaling for deltagelse kr. 200 pro persona betales ved indgangen.

Hjemmeside:
www.graensekf.dk

Sidste år måtte julemødet desværre aflyses, så slut op om julenødet, så det kan
gennemføres i år.

E-mail:
gkf@graensekf.dk

Skulle man have tilmeldt sig til julemødet, men af en eller anden grund alligevel
ikke kan deltage, skal vi anmode om, at man så hurtigt som muligt giver besked
herom enten på e-mail gkf@graensekf.dk eller til et af bestyrelsesmedlemmerne.
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Referat fra generalforsamling
onsdag den 11. april 2018 kl. 19.00 i lokalerne
Ndr. Fasanvej 124 B, st.tv., 2000 Frederiksberg

1. Valg af dirigent 		
Til dirigent valgtes Aage Johansen, som konstaterede at mødet var lovligt indvarslet.
2. Formandens beretning
Formanden aflagde beretning for det forløbne år. Beretningen blev krydret
med billeder fra formandens besøg i Sydslesvig, juleuddelingen i Sydslesvig
sammen med kasserer Else Toft og de gule ærter i februar.
Beretningen blev godkendt.
3. Regnskab for 2017
Kasserer Else Toft gennemgik det reviderede regnskab, som udviste et mindre
overskud på 1.570 kr. Regnskabet var revideret uden forbehold og blev godkendt af forsamlingen.
4. Indkomne forslag
Bestyrelsen havde mindre ændringsforslag til vedtægter:
Det var ændring af foreningens hjemsted til Frederiksberg, præcisering af frist
for indsendelse af forslag, ændring af 2 revisorer til én revisor og fjernelse af
Jagtvej i paragraf 10.
Forslagene blev vedtaget enstemmigt.

Kære medlemmer
Igen i år har vi i bestyrelsen besluttet, at der blandt
foreningens medlemmer samles ind til jul til en særskilt
julehilsen til danske børnefamilier i Sydslesvig, hvor der kan
være brug for lidt ekstra op til jul. Indsamlingen betyder, at der
kan uddeles penge i form af “julekuverter” til nogle af de
danske børnefamilier i Sydslesvig, som har det hårdt.
For mange kan det lyde som lidt, men for modtageren er det meget.
Sammen med pengebeløbet medfølger et brev, der fortæller, at det er
en direkte julehilsen fra foreningens medlemmer. Hvert år får vi adskillige
takkekort samt tegninger, så det har stor betydning, at der gøres denne indsats.
Igennem mange år er uddelingen foretaget til udvalgte skoler og børnehaver.
Disse har gennem deres arbejde “fingeren på pulsen”, og ved, hvor en kuvert
kan gøre gavn; det kan enten være som kontanter eller som en julekurv, tøj m.v.
Vi håber meget, at foreningens medlemmer stadig vil støtte op om denne indsamling, for finanskrisen mærkes meget tydeligt blandt de i forvejen hårdt
pressede familier. Derfor, send venligst et beløb direkte til foreningens konto i
Danske Bank reg. 3113 konto 4115055984 mærket “Julehilsen til Sydslesvig”
og slut op omkring en tradition, der har haft stor betydning i mange år, og som
der stadig er behov for.
Skulle man ønske at få tilsendt et indbetalingskort, bedes man kontakte foreningen via mail eller ringe til kasseren på 36 16 31 10 eller 61 78 31 10.
Med venlig julehilsen
Anders Kaare

5. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet forblev uændret på 240 kr., dog 200 kr. for pensionister.
6. Valg
a) mindst 2 bestyrelsesmedlemmer: Bo Petersen og Birthe Aasted blev genvalgt for 2 år.
c) 1 revisorer: Aage Johansen blev genvalgt.

d) 1 revisorsuppleant: Benny Haugshøj blev valgt.
7. Eventuelt
Formanden takkede dirigenten for god mødeledelse.
Under kaffebordet fortalte Jens Andreasen om Grænseforeningens arbejde og
de aktiviteter, som allerede nu var planlagt til festligholdelse af 2020.
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Referent Anders Kaare

Arveprins Knuds Kollegium

I forbindelse med Frederiksberg-dagene var der den 9. juni åbent hus for naboer - og andre - i Arveprins Knuds Kollegium på Jacobys Alle. Kollegiet
administreres af Grænseforeningen og er primært for unge sydslesvigere, der
ønsker at studere i Danmark. Det var hyggeligt at besøge kollegiet, at få set
hvordan det er indrettet, og få en snak med de unge kollegianere, der var hjemme, og som havde forberedt sig på dagen. Det var skønt både at se og smage
alle de dejlige kager, som de havde bagt i anledning af dagen. Og det var dejligt – sammen med andre besøgende - at nyde kaffe og kager udendørs, i det
pragtfulde vejr og under træerne i den flotte have.
Det var en god oplevelse. - Birthe Aasted
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