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Gule ærter 10. februar 2020
Det traditionelle 10. februar møde 
blev afholdt i lokalerne Allégade 10 
på Frederiksberg. Det var på  selve 
hundredeårs dagen for afstemningen 
10/2 1920 i zone 1. Menuen var gule 
ærter, som det har været i mange år. 
Det er en tradition netop 10/2 at spise 
gule ærter. På bagsiden af Grænsen 
nr. 1 2020 er dette omtalt på glim-
rende vis.

Der var 63 deltagere, hvilket er re-
kord i forhold til tidligere år. Derfor 
blev arrangementet flyttet til restau-
rantens selskabslokale på 1. sal. 

Hans Christian Davidsen, der er kul-
turredaktør på Flensborg Avis, var 
aftenens foredragsholder. Han for-
talte om sin nye bog “Danmark syd 
for grænsen, en kulturguide til Syd-
slesvig”. Der var også mulighed for at 
købe bogen efter foredraget.

Hans Christian Davidsen holdt et 
blændende og engagerende foredrag, 
hvor vi kom hele vejen rundt i Syd-
slesvig, og bl.a. kunne vi nikke gen-
kendende til flere af de steder, som vi 
har besøgt på studieturene, forenin-
gen har gennemført i årenes løb. Bag-
efter var der stor spørgelyst blandt 
deltagerne.

Det var en fornøjelse. Gad vide om 
han har flere foredrag i ærmet?

Else Toft

Næste nummer af
HÅNDSLAG over grænsen
udkommer i oktober 2020

Til foreningens medlemmer
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Grænseforeningen for 
København og Frederiksberg tirsdag den 21. 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 2019

4. Indkomne forslag 
- Forslag fra medlemmerne skal være 
foreningen i hænde senest 7. april 

5. Fastsættelse af kontingent 
Kontingentet foreslås uændret til 240 kr., dog 200 kr. for pensionister

6. Valg 
a) mindst 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, på valg er:
    Bo Petersen, Birthe Aasted

b) 1 revisorer. På valg er: 
Aage Johansen

c) 1 revisorsuppleant. På valg er: 
Benny Haugshøj

7. Eventuelt

Under mødet er der kaffebord.  
Af hensyn til opdækningen bedes tilmelding ske ved 
indsendelse af omstående tilmeldingsblanket eller 
på mail gkf@graensekf.dk senest den 6. april. 
Ved brug af PostNord beregn minimum 5 dage ekstra til postgangen.
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2020 AKTIVITETER

14. maj kl. 14 ved monumentet - Kl. 14.45 i Taksigelseskirken
Landet over er der arrangementer ved 600 genforeningssten. København 
og Frederiksberg har ingen genforeningssten, men vi har genforenings-
monumentet ved Trianglen ved indgangen til Fælledparken. Overborg-
mester Frank Jensen holder talen. Københavns Kommune rengør monu-
mentet inden maj 2020.

Beboere på Trianglen har ansøgt Carlsbergfondet om illumination af mo-
numentet, Det er bevilget. Og vi forsøger at få det til at passer sammen, 
så overborgmesteren kan trykke på kontakten.

Herefter tager vi metroen til Vibenhus Runddel til et arrangement i Taksi-
gelseskirken Jagtvej 165, som efterfølgende serverer kaffe og kage, man-
ge kager. Medbring gerne kager. Sognepræsten Julie Damlund fortæller 
om Taksigelseskirken (navngivet som tak for genforeningen). Biskop 
Peter Skov-Jakobsen fortæller om genforeningen. Biskoppen er bragt i 
forslag som den nye formand for Grænseforeningen, (afstemning 2. maj 
på sendemandsmødet).

Onsdag 27. maj kl. 14 
Arrangement finder sted ved den slesvigske sten i Jægersborg Dyrehave,
på sletten tæt på Eremitageslottet. Stenen bærer indskriften (næsten ulæse-
ligt): Intet Danmark uden Slesvig, intet Slesvig uden Danmark. Til minde 
om slesvigernes besøg den 30. juni 1861 og 5. september 1865. To histo-
rikere har rejst pengene til vedligehold/genhugning af bogstaver og Græn-
seforeningen er medsponsor. Stenen er lige nu nedtaget til restaureringen.

Stenen markerer utallige grundlovsmøder, herunder socialdemokratiets 
vugge, da man ikke måtte holde møder på fælleden.

Folketingets formand Henrik Dam Kristensen holder tale.
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11. juli kl. 14
En vandringstur i Frederiksbergs ’Sønderjyske kvarter’, som blev navn-
givet i 1920, men først bebygget i løbet af 1920’erne. 11 gader er opkaldt 
efter kendte slesvigere/sønderjyder. Rådmand Nikolaj Bøgh vil stå for van-
dringen og fortællingen.

Arrangementet starter på hjørnet af Frederiksberg Alle og Chr. Paulsens 
Vej, og slutter på hjørnet af Mørk Hansens Vej og Frederiksberg Alle med 
officiel indvielse af en hundrede års sten med teksten: Intet Danmark uden
Slesvig, Intet Slesvig uden Danmark. Til minde om 100 året for Nordsles-
vigs genforening med Danmark i 1920.

Stenen er bevilget af BHJ Fonden.

9. oktober - kulturnat
Kollegianerne på Arveprins Knuds Kollegium pønser på aktiviteter.


