SOM ET EVENTYR
I anledning af 100-året for Genforeningen
Rødding Højskole og
Rødding Frimenighed
fejrer 100-året for
Genforeningen med
et overflødighedshorn af
foredrag og fortælling,
gudstjenester, teater,
broderi, musik og sang

SOM ET EVENTYR
Det lyder som et eventyr,
et sagn fra gamle dage:
en røvet datter dybt begrædt,
er kommet frelst tilbage
Henrik Pontoppidan i digtet ”Sønderjylland”, 1918, (HS 499)

Mangen eg er for uvejret segnet,
men endda er vi frejdige i hu;
viger ej ud af spor,
for vi kender det ord:
Det har slet ingen hast for den, som tror!
J. Ottesen, 1890, (HS 497)

Rødding Frimenighed og Rødding Højskole, januar 2020
Idé, tekst og produktion: Erik Lindsø og Mette Geil
Layout: Laura Beate Konrad Tryk: Rødding Bogtryk
Forside: Afstemningsplakat fra 1920. I løbet af Genforeningsåret udstilles
Genforeningsplakater i Konfirmandstuen udlånt af Museum Sønderjylland.

Rødding Højskole og Rødding Frimenighed markerer 100-året for
Genforeningen med en lang række foredrag, der både fortæller historien og
aktualiserer den, gudstjenester, sønderjysk kaffebord, teater og koncerter

Danmark fejrer Sønderjylland! 100-året
for Genforeningen bliver en af de største
markeringer af en historisk begivenhed
nogensinde. Folkefesten i Skibelund Krat den
14. juni er højdepunktet i Vejen Kommunes
2020-fejring, og i Ribe er der Grænsen – Et
folkemøde den 21.-24.maj. Den 11. juli bliver
der folkefest på Dybbøl.
Og meget sker også i Rødding!
En national grundfortælling
Hvorfor denne interesse for en begivenhed,
der fandt sted for hundrede år siden? Fordi
Genforeningen er blevet til en national
grundfortælling. En grundfortælling er
en historie, der ligger til grund for den
måde, hvorpå vi ser og forstår os selv. Den
springer ud af en erfaring, der opstår, når en
forventning, et ønske, en drøm bliver opfyldt
- eller ikke bliver det. Sønderjyllands historie
rummer flere nationale grundfortællinger, men
den væsentligste er den om Genforeningen i
1920, hvor en drøm gik i opfyldelse.
Sindelagsgrænsen
Den 10. februar 1920 bestemte befolkningen
fra Ejderen i syd til Kongeåen i nord med
deres stemmeseddel, hvilken nation de
ønskede at tilhøre. Det slesvigske område,
som Danmark tabte i 1864-krigen, blev ved
en folkeafstemning delt i et dansk og et tysk

område. Herved fik vi sindelagsgrænsen
ved Kruså. Nordslesvig - som vi i dag
kalder Sønderjylland - blev igen dansk.
Grænsedragningen efterlod et dansk
mindretal i Sydslesvig og et tysk mindretal i
Nordslesvig.
Danmark som kulturnation
Efter 1920 opstod et større behov for at
definere, hvad dansk kultur er. Grundtvig,
højskolebevægelse, den nationale sag om
Sønderjylland og statsdannelsen smeltede
sammen. Der opstod en stigende interesse
for det fælles danske og det nationale
fællesskab. Genforeningen har således haft
stor indvirkning på Danmark som kulturnation.
Dansk-tysk venskabsår
Et dansk-tysk kulturelt venskabsår er meget
vel placeret i 100-året for Genforeningen. I
grænselandet er det dansk-tyske forhold gået
fra et “mod hinanden” over et ”med hinanden”
til et “for hinanden”. I dag er Danmark og
Tyskland både gode naboer og tætte partnere
- politisk, historisk, økonomisk og kulturelt og et grænseoverskridende samarbejde er af
betydning for begge lande.
Velkommen til Genforeningens-år i Rødding!
Mette Geil, frimenighedspræst
Mads Rykind-Eriksen, højskoleforstander

GUDSTJENESTE
Søndag den 9. februar kl. 14.00
Markering af genforeningsjubilæet
2020, forud for afstemningsdagen den
10. februar – efter gudstjenesten er
der kaffebord og sønderjyske sange i
konfirmandstuen
STED Rødding Frimenighedskirke

FOREDRAG
Torsdag den 20. februar kl. 14.30
En delt landsdel i lyset af
Genforeningen – Genforeningen i
1920 var både en glædelig og sørgelig
begivenhed
v/ Thue Kjærhus, forstander på
Rønshoved Højskole
Vi, der havde slægtninge i både
Nord- og Sydslesvig blev delt i et tysk
Sønderjylland (Tyskland, Sydslesvig)
og et dansk Sønderjylland (Nordslesvig,
Danmark). Landsdelen blev, efter at have
været en fast afgrænset landsdel, delt
politisk og kulturelt efter mere end 700
års fælles historie.

var optaget af – det slesvigske sind,
som er ekspressivt, larmende og festligt,
og det underfundige (nørre-)jyske sind,
som har sit afsæt i vidt forskellige
landbrugskulturer.
Vi skal afdække den særlige sønderjyske
mentalitet via fortællinger fra min egen
slægt. Mange sønderjyske slægter blev
delt mellem dansk og tysk i 1840’erne
inklusiv min egen. Vi vil desuden
berøre sønderjydernes frihedskamp
mellem 1864 og 1920 og vores bidrag
til demokratiet, udmøntet i tvisten
om folkenes selvbestemmelse. Vi vil
endelig afslutte foredraget med den
anden folkeafstemning i 1939 og BonnKøbenhavn erklæringen i 1955.
Der indledes med kaffe og kage. 25,- kr.

Jeg vil tegne et billede af den slesvigske
kultur og historie, som den udfoldede sig
fra den Store Nordiske krigs afslutning til
Genforeningen i 1920 og bl.a. behandle
det tema sønderjyden Jakob Knudsen

STED Konfirmandstuen

HÅNDVÆRK
Onsdag den 19. februar kl. 13.00-16.00
Grænseløse Sting – et kunstværk vi
skaber i fællesskab
Genforeningen i 1920 bragte en bølge af
national stolthed demonstreret gennem
visuelle symboler i landsdelen. Gennem
broderier bidrog datidens kvinder til
at vise hjemmets tilhørsforhold og
stolthed med håndarbejdet som værktøj.
Nationale symboler som Rigsvåben
og Dannebrog samt danske slotte,
Koldinghus, Dybbøl Mølle prydede mange
af datidens broderimotiver.
Broderi har fået en renæssance og
med projektet Grænseløse Sting føres
broderiet ind i 2020 med en ny vinkel.
Trapholt inviterer i den forbindelse
borgere til i fællesskab at diskutere
grænser og genforeningens betydning i

dag i et stort kunstnerisk broderiprojekt.
Kulminationen bliver et spektakulært
værk, skabt af de mange deltageres
individuelle bidrag med fokus på både
broderiets historie, grænselandets
historie, traditioner og ikke mindst de
individuelle deltageres historie, der
kommer til udtryk gennem broderiet.
Værket udstilles i Rotunden på Trapholt
fra medio maj og kommer til at indgå i
Trapholts samling. I løbet af foråret 2020
samler Iben Høj alle bidragene i et stort
værk Grænseløse Sting. Og alle deltagere
inviteres til fernisering medio maj på
Trapholt og værket bliver udstillet frem til
ultimo oktober 2020.
Sted Rødding Højskole
Kontakt: Inger Storm på tlf. 6160 2507
eller mail mail@ingerstorm.dk. Fri entré.

SANG OG FORTÆLLING
Søndag den 23. februar kl. 14.00-16.30
Genforeningslyset – i sang og fortælling
ved det sønderjyske kaffebord
v/ frimenighedspræst Mette Geil og
organist Charlotte Støjberg
Vi markerer hundredåret for Genforeningen efter første verdenskrigs mørke
år 1914-18. Vi hører om faldne fra Den
Store Krig, og vi synger de sange, der
hører krigens mørke og Genforeningens
lys til. Den nationale identitet og tilhørsforholdet til det danske viste sig ikke
blot i sange og fortællinger, men også
i det sønderjyske kaffebord med hvidt
flødeskum og rød marmelade mellem
lagkagebundene – de nationale farver gik
igen alle vegne.
Det hører vi om, og det smager vi på! Der
betales for det efterfølgende kaffebord.
Sted Rødding Frimenighedskirke

FOREDRAG
Torsdag den 12. marts kl. 16.30
Grænsestien

grænse syd for Ribe. Fra grænsesten
nr. 1 ved Kong Chr. X’s Dige ved Vester
Vedsted til Gelsbro i øst og mod nord til
Kalvslund og til Kongeåen. Grænsestien
åbner juni 2020.

v/ Ove Øllegaard, Ribe
Som en af initiativtagerne fortæller Ove
Øllegaard om arbejdet med etableringen
af Grænsestien – den 33 km. lange nye
vandresti langs den tidligere 1864-1920

Der rundes af med hjemmebagt rugbrød
m. sønderjysk spegepølse. 25,- kr.
STED Konfirmandstuen

MORGENSANG
Mandag den 20. april kl. 9.00-9.40

FOREDRAG
Torsdag den 30. april kl. 19.30

Morgensang med den gribende historie
om præsteparret, der mistede to sønner
under Første Verdenskrig

Genforeningen og dens helte og skurke

v/frimenighedspræst Mette Geil
Afholdes også 8.5, 21.5, 30.6
Sted Rødding Frimenighedskirke

FOREDRAG
Mandag den 20. april kl. 19.30-21.00
Kunst, kærlighed og blomster i marsken
– om Emil Nolde
v/ museumsinspektør
Josephine Nielsen-Bergqvist
Emil Noldes kunst er elsket og værdsat
af mange danskere. Og hans liv er lige så
fascinerende som hans kunst, som blev
skabt i spændingsfeltet mellem dansk og
tysk.
STED Rødding Højskole

v/ Erik Skafte Overgaard, tidl forstander
på Rødding Højskole og præst i Morsø
Frimenighed
Det lyder som en eventyr (HS 499)
– sådan sang Henrik Pontoppidan
allerede i december 1918. Det var næsten
for godt til at være sandt, at det endte
som det gjorde.
For det begyndte med en katastrofe i
1864 og det sluttede med en katastrofe
for verden og for alle sønderjyske
familier, verdenskrigen 1914 – 1918.
Men det var Tysklands nederlag, der
var forudsætningen for afstemning og
genforening.
Som i alle eventyr var der også i
fortællingen om Slesvig/Sønderjylland
både helte og skurke. Vi hører om
grænsestriden mellem Aabenraa-,
Flensborg- og Dannevirkefolk.
Både før og efter folkeafstemningerne
10. februar og 14. marts 1920 var der en
indædt strid om, hvor grænsen skulle gå.
En udløber var, at kongedømmet for en
stund kom i krise.
Spørgsmålet var: Hvordan løser man et
uløseligt problem?

FOREDRAG & SANG
Onsdag den 6.maj kl. 14.00-16.30
Du skønne land – om den sønderjyske
sang
v/ museumsinspektør Elsemarie
Dam-Jensen

Der serveres kaffe og brød. 25,- kr.

Fra de store sangfester i Slesvig i
1840’erne over Treårskrigen og nederlaget i 1864 til Genforeningen i 1920
skabes der et væld af fædrelandssindede
sange og salmer, der relaterer sig særligt
til Sønderjylland. Sønderjyderne fik deres
egen sangbog – Den blaa Sangbog.
Elsemarie Dam-Jensen vil fortælle om
den sønderjyske sangtradition og dens
betydning. Hun sætter sangene ind i en
større sammenhæng og belyser deres
betydning for Sønderjylland. Undervejs
synger vi nogle af sangene.

STED Konfirmandstuen

STED Rødding Højskole

MORGENSANG
Fredag den 8. maj kl. 9.00-9.40

FOREDRAG - STORE BEDEDAG
Fredag den 8. maj kl. 9.40-12.00

KONCERT
Fredag den 8. maj kl. 20.00-21.30

Morgensang med den gribende historie
om præsteparret, der mistede to sønner
under Første Verdenskrig

En røvet datter, dybt begrædt, er kommet
frelst tilbage – Genforeningen 2020

Du skønne land

v/ historiker og forfatter Jørn Buch
v/frimenighedspræst Mette Geil
Afholdes også 20.4, 21.5, 30.6
Sted Rødding Frimenighedskirke

Den største stund. Den bedste gave. Eller
som Henrik Pontoppidan digtede: Det
lyder som et eventyr, et sagn fra gamle
dage, en røvet datter, dybt begrædt,
er kommet frelst tilbage. Ordene og
sangene var mange, og euforien stor ved
Genforeningen i 1920. 56 år efter det
forsmædelige nederlag i 1864 var det slut
med at vente og længes. Sønderjylland
kom igen hjem til Danmark. Og som
det bedste havde sønderjyderne selv
valgt, om de skulle høre til Danmark eller
Tyskland.
Folkenes selvbestemmelsesret lå i
tidsånden, og sønderjyderne kunne fejre,
at de igen fik en dansk konge, og at de
nu var en del af den danske nationalstat.
Så måtte de leve med, at Hertugdømmet
Slesvig blev delt over på midten, og at
den nye grænse skabte mindretal på
begge sider.
Jørn Buch vil berette om historien op til
den skelsættende afstemning og om de
følger, den fik.
Afholdes også 20.5
Sted Rødding Højskole

Genforeningskoncert med Den Danske
Salmeduo
I anledning af 100-året for Genforeningen
har Den Danske Salmeduo udsendt et nyt
album: Du skønne land – Genforening
og fællessang i nyt lys, en kombineret
cd- og bogudgivelse. Cd’en indeholder
25 fædrelandssindede sange og salmer
i duoens instrumentale nyfortolkninger.
Store dele af den danske sangskat blev
skabt under påvirkning af opgøret om
hertugdømmerne og de efterfølgende
genforeningsbestræbelser – sange
der afspejler udviklingen af Danmark
til den nationalstat, vi kender i dag.
Den Danske Salmeduo leverer med “Du
skønne land” en musikalsk fejring af
genforeningsjubilæet. Fri entré.
Sted Rødding Frimenighedskirke

Torsdag den 14. maj
Skolerne og kirkerne i Rødding
laver fælles markering af
Genforeningsstenen ved
Højskoleengen. Under overskriften,
Genforen dit fællesskab,
opfordrer Grænseforeningen,
Efterskoleforeningen og
Friskoleforeningen til at lave lokale
arrangementer vedlandets 650
genforeningsten – og opfordringen er
taget op i Rødding!
Nærmere omtale følger.
STED Højskoleengen

FOREDRAG
Tirsdag den 19. maj kl. 19.30-21.00

FOREDRAG
Onsdag den 20. maj kl. 9.40-12.00

TEATER
Onsdag den 20. maj kl. 19.30-21.00

Uden Grænseforeningen havde der ikke
været noget dansk mindretal

En røvet datter, dybt begrædt, er kommet
frelst tilbage – Genforeningen 2020

Julia og Rasmus

v/ historiker og afdelingschef ved
Museum Sønderjylland Axel Johnsen
100-året for Genforeningen er også
100-året for oprettelsen af Grænseforeningen. Axel Johnson er forfatter
til storværket Grænsen, folket
og magten på 400 sider om Grænseforeningens historie. I foredraget
kortlægger han Grænseforeningens
interessante og vigtige plads i Danmarkshistorien som en af nationens
største og mest betydende græsrodsorganisationer. En fortælling om
udviklingen i danskernes forhold til
grænsespørgsmålet og om forholdet til
Sydslesvigs mindretal både dengang og
i dag.
Afholdes også 23.6
Sted Rødding Højskole

v/ historiker og forfatter Jørn Buch
Den største stund. Den bedste gave. Eller
som Henrik Pontoppidan digtede: Det
lyder som et eventyr, et sagn fra gamle
dage, en røvet datter, dybt begrædt,
er kommet frelst tilbage. Ordene og
sangene var mange, og euforien stor ved
Genforeningen i 1920. 56 år efter det
forsmædelige nederlag i 1864 var det slut
med at vente og længes. Sønderjylland
kom igen hjem til Danmark. Og som
det bedste havde sønderjyderne selv
valgt, om de skulle høre til Danmark eller
Tyskland.
Folkenes selvbestemmelsesret lå i
tidsånden, og sønderjyderne kunne fejre,
at de igen fik en dansk konge, og at de
nu var en del af den danske nationalstat.
Så måtte de leve med, at Hertugdømmet
Slesvig blev delt over på midten, og at
den nye grænse skabte mindretal på
begge sider.
Jørn Buch vil berette om historien op til
den skelsættende afstemning og om de
følger, den fik.
Afholdes også 8.5
Sted Rødding Højskole

v/ Sønderjysk Figurteater
Handlingen udspiller sig i Haderslev
1918-1921. Julie og Rasmus møder
hinanden lige da Første Verdenskrig
er brudt ud. Men hun er tysk, og han
er dansk, så deres kærlighed må være
hemmelig. Begges fædre har været
indrulleret i regiment 84, som blev sendt
til Vestfronten i 1914. Teaterstykket er
en kærlighedshistorie taget ud af den
sønderjyske virkelighed i årene op til
Genforeningen. Undervejs berøres temaer
som folkenes selvbestemmelsesret, det
gode naboskab og ikke mindst striden
om grænsedragningen.
Sted Rødding Højskole

GRÆNSEN
Et Folkemøde i Ribe. Torsdag den 21. maj - søndag den 24. maj
Op til Danmarks Genforening var
folkemøderne en stærk manifestation
af sammenholdet om fælles
sprog og værdier. De mobiliserede
de dansksindede sønderjyder i
nationalitetskampen og forberedte
folkeafstemningerne.
I dag er folkemødet kommet tilbage som
udtryk for et folkeligt behov for at få
ejerskab til debatten om de spørgsmål,
der har betydning for os selv og vores
fremtid.

Program torsdag 21. maj 2020
ÅBNINGEN AF FOLKEMØDET PÅ
DOMKIRKEPLADSEN
13.30 Tale ved Folketingets Formand
Henrik Dam Kristensen og hilsen fra
Region Syddanmark ved Stephanie
Lose
Fællessang
Hilsen fra mindretallene
Musik ved Per Vers
15.00 Åbningsgudstjeneste med
grænselandets tre biskopper: Elof
Westergaard, Marianne Christiansen
og Gothart Magaard
Og derefter Foredragstimen. Nils
Arne Sørensen om Genforeningens
betydning for Danmark. Tim Lorenzen
om Erinnerung ohne Rache. Margrethe
Vestager om den globaliserede økonomi som udfordring til nationalstaten

Forholdet mellem Danmark og Tyskland
er nu så godt, at grænsen i dag ikke kun
er en optrukket linje, der har efterladt et
mindretal på begge sider. Den er et bredt
geografisk bælte, der favner en værdifuld
mangfoldighed. Og grænsen udfordrer
til besindelse både på de kulturelle og
politiske værdier, der forener os over
grænsen, og på de fælles udfordringer, vi
står over for i en globaliseret verden.
Se www.folkemødeiribe.dk
Ret til ændringer forbeholdes

Folkemødet i Ribe vil fylde byen
med aktivitet og musik. Fire
dage med slesvigsk folkekøkken,
sangarrangementer og Sønderjyllands
og mindretallenes stærke fortællinger.
Med sproglaboratorier, udstillinger, filmog litteraturarrangementer, sønderjysk
kaffebord og muntert samvær. Og det vil
også være fire dage med tid til fordybelse
og oplysning, foredrag og debat.

Sønderjylland forener sted, sprog og
nationshistorie på en måde, der er
uden sidestykke i det øvrige land og til
stadighed bidrager til fællesskabsfølelse
og national bevidsthed. Men
Sønderjylland er også en del af Slesvig,
som i sin helhed spejler de stadig mere
aktuelle spørgsmål om hjemsted, sprog,
nationalitet og identitet.

Genfortælling af Marcus Lauesens
roman Og nu venter vi på skib
Børneteaterforestillingerne indeni af
Ole Barkentin og
Hvad nu hvis?… af Gertrud Exner fra
Teaterblik
Slesvigs Folkekøkken ved Jens Peter
Kolbeck
Børn af grænselandet fortæller deres
historie
Det Lille Teater Flensborg viser Danskhed. En kalejdoskopisk forestilling om
Danmark og danskere
Film I Krig og Kærlighed med introduk
tion ved Karsten Skov
Esbjerg Ensemble på Kunstmuseet
Åbent værksted med afstemningsplakater fra 1920 ved studerende fra
Skolen for Visuel Kommunikation
Drakomir viser forestillingen Passport
Udstillingen Møder i grænselandet

Program 22., 23. og 24.
www.folkemødeiribe.dk
Fri entré til alle arrangementer

Folkemødet »Grænsen« afholdes på initiativ af Ribe Stift med støtte fra Kulturministeriets og Folketingets pulje til markering af Genforenings
jubilæet 2020, Region Syddanmarks kulturpulje, Det Sønderjyske Salmelegat, Ribe Stiftsråd, provstierne i Ribe Stift, Esbjerg Kommune m.fl.

MORGENSANG
Torsdag den 21. maj kl. 9.00-9.40

KONCERT – KRISTI HIMMELFARTSDAG
Torsdag den 21. maj kl. 20.00-21.30

Morgensang med den gribende historie
om præsteparret, der mistede to sønner
under Første Verdenskrig

Omve’n hjemve

v/ frimenighedspræst Mette Geil
Afholdes også 20.4, 8.5, 30.6

28-årige Rikke Mølbæk Thomsen er et
nyt talent på den danske musikscene.
I 2019 fik den sønderjyske sanger og
sangskriver Modersmål-Prisen for sin
indsats for den sønderjyske dialekt.
Rikke Mølbæk Thomsen er opvokset
i Blans ved Sønderborg og siger: Før i
tiden var dialekt og det at komme fra
Udkantsdanmark ikke noget, man viftede
med. Omvendt så tror jeg nu, at det giver
mig en særegenhed, og at det er blevet
lidt cool at komme fra et helt specielt
sted, at have en dialekt og være meget
bevidst om, hvad man er rundet af.

Sted Rødding Frimenighedskirke

FOREDRAG
Torsdag den 21. maj kl. 9.40-12-00
100-året for Genforeningen.
Hvad er det vi fejrer?
v/ generalsekretær i Grænseforeningen
Knud-Erik Therkelsen
Hvorfor skal vi overhovedet beskæftige
os med begivenhederne for 100 år siden?
Hvad er relevansen i dag? Foredraget
vinkler historiefortællingen respektfuldt,
men på en måde, så begivenhederne
dengang sættes i sammenhæng med
nutidens udfordringer. Hvor peger
grænsedragningen i 1920 hen i nutid og
fremtid, hvor grænsebegreb, grænseland
og identitet er under forandring.
Foredraget er en personlig fortælling, der
stiller nye spørgsmål til historien for at få
nye svar og dermed nye perspektiver.
Afholdes også 6.6
Sted Rødding Højskole

Koncert med Rikke Mølbæk Thomsen

Sted Rødding Frimenighedskirke

FOREDRAG
Fredag den 22. maj kl. 19.30-21.00
Den største dag i mit liv.
En genforeningsfortælling
v/ forfatter og foredragsholder
Erik Lindsø
Margrethe og Peter voksede op på
Als i begyndelsen af 1900-tallet i den
preussiske tid, men i dansksindede
familier. De var begge med til afstemningen den 10. februar 1920 og til

genforeningsfesten på Dybbøl den
10. juli, og de trykkede Christian 10. i
hånden, da han dagen efter besøgte
Als. Margrethe var fra Asserballe, og
Peter var fra Kettingskov. De levede et
langt liv som bønder på Als som aktive
medborgere, der voksede ved at håndtere
de store forandringer otte årtier bragte
dem. Men tabene i familierne under 1.
verdenskrig og Genforeningen i 1920 var
det, der uanset hvad gav deres liv mening
og retning. Erik Lindsø lærte dem begge
at kende, og de er hovedpersoner i hans
fortælling.

for Genforeningen finder sted samme år,
som der afvikles dansk-tysk venskabsår.
Sted Rødding Højskole

MORGENSANG
Søndag den 24. maj kl. 9.00-9.40
Højskolen og Genforeningen
v/ forstander Mads Rykind-Eriksen
Sted Rødding Højskole

Sted Rødding Højskole

FOREDRAG
Lørdag den 23. maj kl. 9.30-11.30

FOREDRAG
Søndag den 24. maj kl. 9.40-12.00

Det dansk-tyske værdifællesskab

Det tyske mindretal – historie og aktuelle
udfordringer

v/ ambassadør i Berlin Friis Arne
Petersen

v/ informationschef for det tyske
mindretal Harro Hallmann

Den regelbaserede internationale orden
er under pres med Brexit og Trumps
“American First” og et voksende spænd
mellem nationale politiske landskaber.
Globaliseringen har gjort verden til et
rigere og tryggere sted at leve, men den
har også skabt stigende utryghed blandt
store samfundsgrupper. Udviklingen
gør, at Danmark og Tyskland mere end
nogensinde må holde sammen i forsvaret
for mere internationalt samarbejde,
europæisk sammenhængskraft og fælles
demokratiske kerneværdier. 100-året

Folkeafstemningen og grænseflytningen
i 1920 resulterede også i dannelsen
af de to nationale mindretal. Harro
Hallmann ser på grænselandets og det
tyske mindretals historie. Derudover
vendes aktuelle udfordringer, herunder
mindretallets politiske repræsentation,
sprogpolitiske krav og forsøget på at
blive anerkendt som UNESCO immateriel
kulturarv.
Sted Rødding Højskole

GRUNDLOVSMØDE
Fredag den 5. juni på Rødding Højskole
Kl. 13.00-13.10
Velkomst til grundlovsmødet
v/ forstander Mads Rykind-Eriksen
Kl. 13.10-14.00
Sigurd fortæller om Genforeningen v/ Sigurd Barrett
Kl. 14.10-14.25
Gymnastikopvisning v/ Motionsmix Sydvest
Kl. 14.30-14.55
Gymnastikopvisning v/ Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole
Kl. 15.00
Grundlovstale v/ Simon Faber, projektleder for Genforeningen 2020 og
tidligere borgmester i Flensborg for det danske mindretalsparti SSW
Kl. 15.30-16.30
Alsang 2020: 75 året for Danmarks befrielse og 100 året for Genforeningen.
Grundlovshilsner og Danmarkssange. Mette Geil, præst ved Rødding
Frimenighed, introducerer, og vi synger sange, der er valgt og motiveret af
lokale kræfter og stemmer
Kl. 16.30
Grundlovstale v/ Suzette Frovin,
debattør og medlem af Nyborg Byråd for Socialistisk Folkeparti
Kl. 17.00
Eftermiddagsjazz v/ Big Band Ribe
Kl. 17.30-18.15
Fyraftensgudstjeneste i fællesskab mellem Rødding Frimenighed og Rødding
Sognekirke med deltagelse af Big Band Ribe og Rødding Højskoles kor
Kl. 18.15
Tak for i dag

I løbet af dagen mulighed for køb af:
- kager fra det store sønderjyske kaffebord, kaffe og te
- toast lavet af økologiske råvarer ved Landsforeningen BROEN
- samt pølser, øl, sodavand, slik og is
Tag familien og tæpperne med – der er hoppeborg til børnene!

Årsmøde i Foreningen af Grundtvigske
Valg- og Frimenigheder
Afholdes i år i Rødding, lørdag den 6. juni, og i Bovlund, søndag den 7. juni,
med Sønderjylland og Genforeningen som tema. Fra programmet:
VELKOMST & FORTÆLLING
Lørdag den 6. juni kl. 12.00
Skibelund Krat, anlagt som national
møde- og festplads i 1865, er i dag
omgivet af mindesmærker og de
mest populære er Modersmålet og
Magnusstenen af Vejen-kunstneren Niels
Hansen Jacobsen. Jørgen Kloppenborg
Skrumsager fortæller om stedets
betydning for den årelange indsats for at
få Sønderjylland tilbage som en del af det
danske rige. Helge Elbæk m.fl. serverer
på samme tid og sted ringridderpølser
fra grillen og byder velkommen til
Sønderjylland!
Sted Skibelund Krat

FOREDRAG
Lørdag den 6. juni kl. 15.00
100-året for Genforeningen.
Hvad er det vi fejrer?
v/ generalsekretær i Grænseforeningen
Knud-Erik Therkelsen
Hvorfor skal vi overhovedet beskæftige
os med begivenhederne for 100 år siden?
Hvad er relevansen i dag? Foredraget
vinkler historiefortællingen respektfuldt,
men på en måde, så begivenhederne
dengang sættes i sammenhæng med
nutidens udfordringer. Hvor peger
grænsedragningen i 1920 hen i nutid og

Folkefest i Skibelund Krat
Søndag den 14. juni

fremtid, hvor grænsebegreb, grænseland
og identitet er under forandring.
Foredraget er en personlig fortælling, der
stiller nye spørgsmål til historien for at få
nye svar og dermed nye perspektiver.
Afholdes også 21.5

Vejen Kommunes højdepunkt i
markeringen af Genforeningen.

Sted Rødding Frimenighedskirke

Se www.vejen.dk/2020

KONCERT
Lørdag den 6. juni kl. 20.00
Foredragskoncert om sangens betydning
for Genforeningen
v/ Zenobia og museumsinspektør
Elsemarie Dam-Jensen
Fortællingen om sangens historie
og rolle i Sønderjylland fra 1848 og
frem. Hvordan sangen i slutningen af
1800-tallet udviklede sig i foreninger,
forsamlingshuse og private hjem - og
hvordan de tyske myndigheder på alle
måder prøvede at chikanere fællessangen i den danske del af befolkningen,
fordi man forstod sangens betydning
og evne til at skabe fællesskab. Vi
hører om sangens rolle i forbindelse
med afstemningen og Genforeningen
i 1920, og der trækkes tråde frem til i
dag. Fortælling med musik og sang –
fremført af Zenobia og som fællessange.
Afholdes også 28.10
Sted Rødding Frimenighedskirke

Der indledes med friluftsgudstjeneste på
festpladsen ved Elof Westergaard, biskop
over Ribe Stift. En stort anlagt folkefest!

FOREDRAG SANKT HANS
Tirsdag den 23. juni kl. 14.00-16.30
Tro, håb og grænse. Om sønderjydernes
kærlighed til fædrelandet i 100-året for
Genforeningen
v/ historiker og afdelingschef ved
Museum Sønderjylland Axel Johnsen
Fædrelandskærligheden har aldrig haft et
stærkere udtryk end i bestræbelserne for
at vinde Sønderjylland tilbage efter det
forsmædelige nederlag i 1864. Vi synger
om det med Grundtvig i “Kærlighed til
fædrelandet”, at Danmark! Frygt kun ikke!
Frygt er ej af kærlighed, og det er den,
der midt i ragnamørke, skænker lys og
liv og styrke! Kærligheden er simpelthen
Danmarks livslys! Hjertensglæde!, digter
Grundtvig.
Fædrelandskærligheden, som Grundtvig
digter om den, fik den folkelige
manifestation i Grænseforeningen,
som blev oprettet i 1920 for at støtte

danskheden syd for grænsen. Foreningen
nåede op på over 250.000 medlemmer.
Axel Johnsen har skrevet Grænseforeningens historie i Grænsen, folket og
staten fra 2019, hvor han hævder, at der
ikke havde været nogen danskhed syd
for grænsen, hvis det ikke havde været
for Grænseforeningen og den folkelige
kærlighed til grænselandet.
Afholdes også 19.5
Sted Rødding frimenighedskirke

MORGENSANG
Tirsdag den 30. juni kl. 9.00-9.40
Morgensang med den gribende historie
om præsteparret, der mistede to sønner
under Første Verdenskrig
v/frimenighedspræst Mette Geil.
Afholdes også 20.4, 8.5 & 20.5
Sted Rødding frimenighedskirke

ROYALT BESØG I SKIBELUND KRAT
Torsdag den 9. juli
Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2.
besøger Skibelund Krat
Gymnastik, stort ungdomskor, og
levendegørelse af monumentparken
ved amfiscenen danner optakten til
Dronningens rundtur i Sønderjylland,
se www.vejen.dk/dronningebesøg

FOREDRAG
Mandag den 26. oktober kl. 9.40-12.00

KONCERT
Onsdag den 28. oktober kl. 19.30-21.00

I begyndelsen var Ordet
– om sprogets rod

Foredragskoncert om sangens betydning
for Genforeningen

v/ universitetslektor og sprogforsker
Malene Monka

v/ Zenobia og museumsinspektør
Elsemarie Dam-Jensen

En formiddag om sprog og identitet,
sprog og autenticitet. Malene Monkas
særlige felt og forskning drejer sig
om danske dialekter, om sprogbrugen
blandt unge forskellige steder i
Danmark. Hun fokuserer især på
Sønderjylland, hvor hun blandt andet
har undersøgt sprogforandring over tre
generationer. Malene Monka har selv rod
i Sønderjylland og hun formidler lige godt
på rigsdansk og på klingende sønderjysk.
Sidstnævnte betegner hun som sit
modersmål.

Fortællingen om sangens historie
og rolle i Sønderjylland fra 1848 og
frem. Hvordan sangen i slutningen af
1800-tallet udviklede sig i foreninger,
forsamlingshuse og private hjem - og
hvordan de tyske myndigheder på alle
måder prøvede at chikanere fællessangen i den danske del af befolkningen,
fordi man forstod sangens betydning
og evne til at skabe fællesskab. Vi
hører om sangens rolle i forbindelse
med afstemningen og Genforeningen
i 1920, og der trækkes tråde frem til i
dag. Fortælling med musik og sang –
fremført af Zenobia og som fællessange.
Afholdes også 6.6

Sted Skibelund Krat

En eftersommerrejse til Vestslesvig
MENIGHEDSREJSE
Den 10.–13. september
Genforeningsåret giver den nysgerrige
en oplagt mulighed for at få noget at vide
om en omstridt historie og blive mindet
om at Sydslesvig ikke bare er en idyl på
baggrund af denne historie , men rummer
modsatrettede tendenser.
Vi holder os til Vestslesvig med Frisernes
gamle område og kører fra grænsen
mod Husum. På vejen besøges Læk,
Nibøl og Dedsbøl mod Bredsted, med
det fine torv. Breklum Kirke gør vi
holdt ved; en missionsbevægelse med
indflydelse i hele Sønderjylland, havde sit
udgangspunkt her.

Næste stop er Mikkelberg, kendt for sine
gode udstillinger af billedkunst. Derpå
Husum , med Nissenhaus og fortælling
om forfatteren Theodor Storm og hans
værker.
11.september sejler vi på Halligtur, og 12.
september mod Røde Haubarg og over
Oldenswort og Hoyerswort til Tønning,
og Ejderstedhalvøen med den store
Ejderdæmning. I Tønning overnatter
vi inden vi kører mod Frederiksstad og
Svavsted, en gammel bispeby med en
spændende historie.
Kom og kør med!
Nærmere program m.v. følger.
Mads Rykind-Eriksen, Georg Bendix og
Mette Geil

Sted Rødding Højskole

Sted Rødding Frimenighedskirke

SOM ET EVENTYR
I anledning af 100-året for Genforeningen

Rødding Frimenighed og Rødding Højskole
lukker henover året dørene op til en lang række
arrangementer om Genforeningen.
Alle er velkomne!
Hvor intet andet er nævnt er der en enhedspris på 75 kr. pr. arrangement

Se også Genforeningsprogrammet på
www.rhskole.dk og www.roeddingfrimenighed.dk
og få mere information om Genforeningsåret på
www.genforeningen2020.dk, www.folkemødeiribe.dk
og www.vejen.dk/genforeningsarrangementer

Rødding Frimenighed

