Foreningen Frøslevlejrens Venner
protektor H.K.H. Prinsgemalen

Orientering - december 2014
Frøslevlejren 70 år
Dagen for ibrugtagningen af lejren – den 13. august 1944 – blev markeret ved en stille, intern minestund ved mindestenen i Frøslevlejren, arrangeret af sekretariatet for den ”Selvejende Institution Frøslevlejren” i samarbejde med foreningen ”Frøslevlejrens Venner”. Inviteret var tidligere Frøslevfanger, der havde gjort turen fra Horserød med skib over Østersøen til Frøslevlejren samt brugerne i Frøslevlejren. Einar Brøgger, Hammelev og Henning
Jensen, Vejby/Tore del Mar, deltog i mindestunden. Karl Salling Møller, Aalborg, måtte
desværre aflyse på grund af akut opståede transportproblemer.
Frihedsmuseets Venners Årsskrift 2014
Bestyrelsen har trods foreningens spinkle økonomi besluttet også i 2015 at indkøbe og udsende dette årsskrift.
Årsskriftet forventes at blive udsendt i løbet af februar måned 2015. I år er det en nyudgivelse af Jørgen Hesseldahls bog ”I Toldstrups tjeneste” fra 1994 i en udvidet og opdateret
udgave med nye illustrationer og tekster redigeret af Niels Gyrsting i samarbejde med Jørgen Hesseldahl
Medlemskontingent
Opkrævning af kontingentet for 2015 på 125, - kr. vil blive foretaget via Nets (betalingsservice) i begyndelsen af det nye år.
Bestyrelsen kan desværre af kontoudtog fra banken læse, at der er ca. 100 medlemmer i
restance med forfaldent kontingent.
Foreningens økonomi kan ikke bære fortsat at udsende orienteringer, Nyt fra Frøslevlejren
og Frihedsmuseets Venners Årbog til medlemmer i restance.
Er du i restance bedes forfaldent medlemskontingent indbetalt på foreningens konto i Sydbank reg. nr. 8065 konto nr. 1000822, husk at anføre afsender. På denne konto modtages
også meget gerne frivillige bidrag til støtte for foreningens arbejde.
Medlemsorientering samt tidskriftet ”Nyt fra Frøslevlejren”
Medlemskartoteket viser i skrivende stund et medlemstal på 340 medlemmer. Foreningens
spinkle økonomi medførte at udsendelse af medlemsorienteringer også i 2014 måtte foretages på et beskedent niveau. Dette kompenseres dog en del via foreningens hjemmeside:
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www.froeslevlejrensvenner.dk – hvor foreningens vedtægter, referatet fra generalforsamlingen samt referater fra bestyrelsens møder mv. står til rådighed.
I 2014 lykkedes det at udsende ”Nyt fra Frøslevlejren”, nr. 97 – dette initiativ forventes
fortsat i 2015 med ”Nyt fra Frøslevlejren, nr. 98” omkring 1. april 2015 med bl.a. dagsorden
for foreningens generalforsamling og 4. maj arrangementet i Frøslevlejren.
I 2014 er arbejdet i Den Selvejende Institution Frøslevlejrens (D.s.i.) arbejdsgruppe vedrørende øget fokus på muligheder for bedre markedsføring og omtale af Frøslevlejren som
kulturinstitution i Aabenraa kommune intensiveret. Såvel formanden som næstformanden
for ”Foreningen Frøslevlejrens Venner” indgår i denne 5-mands gruppe.
Fremtiden
Bestyrelsen prioriterer den kommende tids arbejde således:
- opfølgning af det opsøgende arbejde i forhold til samarbejdet med Den selvejende institution Frøslevlejren samt samtlige brugere i Frøslevlejren og Frøslevlejrens Museum, herunder samarbejdet vedrørende fortsat udsendelse af ”Nyt fra Frøslevlejren”,
- udleve foreningens formål i vedtægterne § 2, - at støtte og bevare Frøslevlejren med dens
museer, udstillinger og andre kulturelle aktiviteter samt fremme interessen for og kendskabet til Danmarks frihedskamp 1940 – 1945,
- styrkelse af kommunikationen med og orienteringen af medlemmerne og i forbindelse
hermed udbygge samarbejdet med alle samarbejdspartnere i Frøslevlejren
- samt fokus på fortsat konsolidering af foreningens økonomi.

Bestyrelsen sender de bedste ønsker om en god jul samt et godt nytår til samtlige medlemmer samt familie

med venlig hilsen
H.A.J. Larsen
formand

Anders Hygum Olsen
bestyrelsesmedlem

Jens Boddum
sekretær og næstformand

Henning Skjoldager
kasserer

Oluf Jessen
”4.maj koordinator mv.”

__________________________________________________________________________
Foreningens e-post: mail@froeslevlejensvenner.dk
Formandens adresse og e-post: Hovedvejen 26, Vollum, 6261 Bredebro, e-post: haj@vader.dk
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