n Tirsdag den 12. februar rundede

foreningens formand Anders Kaare et
skarpt hjørne 70 år.
Foreningen overbragte sine lykønskninger
til formanden ved den reception, som
blev afholdt i dagens anledning. Flere
medlemmer af foreningen og bestyrelsen
mødte op.
Anders har en stor kontaktflade, så rigtig
mange var mødt op for at ønske tillykke
og takke for et stort engagement igennem
mange år.
Fra Grænseforeningen i Peder Skrams
Gade mødte Knud Erik Therkildsen og fra
Sydslesvig mødte Jens A. Christiansen.
Begge takkede for det arbejde og
engagement, som Anders har udvist som
bestyrelsesformand vedr. Arveprins Knud
Kollegium for Sydslesvigere.
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MEDDELELSER FRA GRÆNSEFORENINGEN FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG

Til foreningens medlemmer

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Grænseforeningen for
København og Frederiksberg TIRSDAG DEN 30. APRIL KL. 19.00 i
lokalerne Ndr. Fasanvej 124 B, st. tv. Bus 4 A kører næsten til døren.
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab for 2018
4. Indkomne forslag
Forslag fra medlemmerne skal være foreningen
i hænde senest 16. 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
Jens Frimand
c) 1 revisor.
På valg er: Aage Johansen
d) 1 revisorsuppleant
På valg er: Benny Haugshøj
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 25. april.
Marts 2019

Juleuddelingen

Julemødet
Julemødet tirsdag den 27. november 2018 blev holdt i Cirkelordenens lokaler på Falkoner Allé 96, hvor der kom 14 deltagere til en fortræffelig julefrokost. Dan Mølholm var igen til stede ved klaveret, så vi kunne synge
de mange dejlige julesange.
Der var igen stor tilfredshed med arrangementet, men restauranten er siden da gået konkurs, så spørgsmålet er, om vi næste år holder julemødet i
vores eget lokale på Ndr. Fasanvej 124 B.

Igen i år samlede vi ind blandt foreningens medlemmer til bidrag til juleuddelingen. Vores kasserer Else fik desværre ødelagt sit korsbånd i ugen inden, så det
blev formand og bestyrelsesmedlem Birthe Aasted, som tog på tur til Sydslesvig
(hos Skoleforeningen i den gamle Christian Paulsen skole, Husum Danske Skole
og Jes Kruse skolen Eckernförde) og overrakte pengekuverterne til de skoler og
børnehaver, vi samarbejder med. Medlemmernes indsats for Sydslesvig kan kun
prises i høje toner, der er fortsat brug for os!
Årets glædelige begivenhed var, at vi har fået solgt Jagtvej-lokalerne, og der var
dermed mulighed for at øge indholdet af kuverterne.

Gule ærter
Grænseforeningerne for København og Frederiksberg og Gentofte inviterede igen til ”Gule ærter”, denne gang torsdag den 14. februar 2019 i
restaurant Allégade 10, Frederiksberg.
Efter middagen fortalte afdelingschef i Museum Sønderjylland Axel Johnsen om ”de urolige år 1933-55”.
Foredragsholderen tog udgangspunkt i genforeningen i 1920, Hitlers
magtovertagelse i Tyskland i 1933 og frem til 1955, hvor H.C. Hansen og
Konrad Adenauer underskrev de berømte København-Bonn Erklæringer.
I 1930’erne sluttede det tyske mindretal i Nordslesvig sig politisk til det
nye nazistiske styre og forlangte til gengæld at få grænsen flyttet tilbage
til Kongeåen. I Nordslesvig reagerede befolkningen med en omfattende
mobilisering. I Kongeriget blev der også mobiliseret. Grænseforeningen
oplevede i 1930’erne kolossal fremgang og blev nu stærk nok til at gå i
offensiven. Det var et spændende bidrag til vores egen historie, og foredragsholderen er også i færd med et lægge sidste hånd på en jubilæumsbog om Grænseforeningen 1920-2020.
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Juleuddelingen på Christian Paulsen Skolen.
Birthe Aasted i midten og Anders Kaare yderst til højre.
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