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Foreningens arbejde er i 2021 foregået på Coronavirus-situationens betingelser. 
Den årlige generalforsamling den 4. maj 2021 måtte på den baggrund desværre af- 
lyses og kunne først afholdes den 21. august 2021.  

Bestyrelsen 
Efter generalforsamlingen den 21. august 2021 konstituerede bestyrelsen sig med: 
Asger Larsen (H.A.J.), Bredebro, som formand 
Lasse Ovesen, Frøslevlejrens Efterskole, som næstformand  
Bjarne Hansen, Ryslinge, som kasserer  
Mariann Bille Taarstedt (Sydslesvig) som sekretær  
Anders Hygum Olsen, Hadsten, som bestyrelsesmedlem  
Jens Peter Rasmussen, Sønderborg som suppleant.  
 
Poul Erik Lauridsen, Aabenraa, har også i 2021 på fortrinlig vis bistået foreningen 
som webmaster. 

Set og sket 
Tiltag med videre har også i 2021 været underkastet myndighedernes beslutninger 
med baggrund i Coronavirus-situationen. Blandt andet betød dette, at museer og 
udstillinger i Frøslevlejren først åbnede omkring 1. maj 2021 under iagttagelse af 
myndighedernes forsamlingsrestriktioner.  

 
Økonomi 
Foreningens medlemstal, der er grundlaget for foreningens økonomi, har i 2021 
fortsat været vigende blandt andet på grund af dødsfald i medlemskredsen og er i 
skrivende stund desværre fortsat på omkring 200 medlemmer trods tilgang af enkel- 
te nye medlemmer. 

Tilgang af nye medlemmer er positivt og nødvendigt – kun med medlemmernes in-
teresse og støtte kan Frøslevlejrens Venner yde en indsats til bedste for Frøslevlej-
ren. 

Udsendelse af orienteringer i 2021 er i lighed med tidligere år sket via foreningens 
hjemmeside: www.froeslevlejrensvenner.dk – hvor vedtægter, referat fra general-
forsamling samt referater fra bestyrelsens møder står til rådighed for læserne. 

Det var også i 2021 muligt med velvillige sponsorers bistand at udsende ”Friheds- 
museets Venners Årsskrift, 2020” samt ”Nyt fra Frøslevlejren”, nr. 104, hvor velvillige 
skribenter stillede interessante artikler til rådighed for tidsskiftet. 

Fremtiden 
Foreningens bestyrelse ser frem til i fortsat samarbejde med Aabenraa Kommune 
og D.s.i. Frøslevlejrens bestyrelse at drøfte mulige løsninger for at øge opmærk-
somheden på Frøslevlejren og deltage i en samlet markedsføring af Sønderjylland. 
 
Et nyt, lovende tiltag i sensommeren og efteråret 2021 er revitaliseringen af den tid-
ligere PR-gruppe Frøslevlejren - nu med deltagelse af ledelsesrepræsentanter fra 
samtlige brugere i Frøslevlejren samt Frøslevlejrens sekretariat ved Aabenraa 
Kommune. 

http://www.froeslevlejrensvenner.dk/


 

Foreningens bestyrelse fastholder, i lighed med 2021, prioriteringen af det kom-
mende års 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 Frøslev-
lejren” 

- udleve foreningens formål i vedtægternes § 2, - at støtte og bevare Frøslevlejren 
med dens museer, udstillinger og andre kulturelle aktiviteter samt fremme interes-
sen for og kendskabet til Danmarks frihedskamp 1940 – 1945 

- styrkelse af kommunikationen med og orienteringen af medlemmerne og i forbin-
delse hermed udbygge samarbejdet med alle samarbejdspartnere i Frøslevlejren 

- samt fokus på fortsat konsolidering af foreningens økonomi. 

Bestyrelsen ønsker alle gamle Frøslevfanger og KZ fanger samt deres pårørende, 
foreningens medlemmer, alle læsere af årsskriftet og de, der støtter foreningen 
Frøslevlejrens Venner, et godt og lykkebringende nyt år 2022 med et på gensyn 
den 4. maj 2022 – om alt går vel forhåbentlig på den anden side af COVID-19 gen-
vordighederne. 
 
Frøslevlejren i november 2021  
 
Asger Larsen (H.A.J.)  
Formand 

 

Foreningen Frøslevlejrens Venners bestyrelse 2021 
 

Formand: Asger Larsen (H.A.J.) 
Næstformand: Lasse Ovesen 
Sekretær: Mariann Bille 
Kasserer: Bjarne Hansen  
Bestyrelsesmedlem: Anders Hygum Olsen 
Suppleant: Jens Peter Rasmussen 


