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Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Valsbølhus

Thyra

Ny sang

Der er kun bebudet få
sankthansfester, men på
Valsbølhus bliver der en
– med de coronabestemte
forbehold.

Dronning Thyra er vendt
tilbage til Danevirke. På
museet dér har de klargjort en montre om hende
og myten.

Når den nye Højskolesangbog udkommer senere på året, indeholder
den også en ny genforeningssang, med musik
komponeret af Marianne
Søgaard (foto).
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MØDTE MINDRETALLET

Smil og smalltalk; sydslesvigske spidser møder statsministeren.

Statsminister Mette Frederiksen ved det historiske mindesmærke, mindestenen i Kruså, sammen med bl.a. f.v. SSFs formand Gitte Hougaard-Werner, generalkonsul Kim Andersen, SSWs landssekretær Martin Lorenzen og bibliotekschef Jens
M. Henriksen. (Fotos: SSF)

SSFs generalsekretær Jens A. Christiansen takker Danmarks statsminister.

Statsminister på besøg
“Her mødte Christian X de danske
syd fra den 12.7.1920. I skal ikke
blive glemt”. Sådan står der på mindestenen i Kruså, og dermed er det
det helt rigtige sted for igen at møde de danske syd fra - 100 år efter
grænsedragningen.
Danmarks statsminister, Mette Frederiksen, mødtes mandag den 15.
juni, årsdagen for Sønderjyllands of-

ficielle genforening med Danmark,
med repræsentanter for de danske
organisationer i Sydslesvig netop
ved mindestenen i Kruså.
Statsministeren var på en større
genforeningstur i Sønderjylland,
og til historien om genforeningen
hører de danske, der blev efterladt
syd for grænsen. De er ikke glemt,
fastslog Mette Frederiksen, da hun

understregede, at der i Folketinget
på tværs af partierne er stor enighed
om støtten til det danske mindretal.
Der var ellers fare for, at forholdet
til statsministeren havde lidt under
Corona-pandemien. Grænselukningen besværliggjorde kontakten til
Danmark, og der opstod et indtryk
af, at de danske syd fra måske alligevel er blevet glemt.

Derfor arbejdede SSF, SSW og Det
Sydslesvigske Samråd på at minde
statsministeren om, at Sydslesvig
hører til det danske fællesskab.
Vores bånd til Danmark kan ikke
sættes lig med turisme og grænsehandel. Det har politikerne i
København heldigvis lyttet til, og
Slesvig-Holsten har netop derfor fået
en særordning.

Ved mødet med Mette Frederiksen
var der repræsentanter for Centralbiblioteket, SdU, Friisk Foriining,
SSW, Flensborg Avis, SSF, Sundhedstjenesten og Skoleforeningen.
Også Danmarks generalkonsul i
Flensborg deltog selvsagt.

ram

SYDSLESVIGSK FORENING

Tak til den danske regering

Besøget var kun kort. Alligevel søgte SSFs formand Gitte Hougaard-Werner at
give statsminister Mette Frederiksen så mange aktuelle input som muligt.

Siden mandag er grænsen til Danmark delvist åben igen. Det betyder blandt andet, at borgerne i
Slesvig-Holsten atter kan rejse ind i
Danmark.
Dermed er det danske mindretal også på vej tilbage til en normalisering
efter den Corona-betingede nedlukning. Det var også det, statsminister
Mette Frederiksen lagde op til ved et
pressemøde den 29. maj.
Hun sagde, at der arbejdes på, at
borgerne i grænselandet inden længe kan vende tilbage til normalitet.
Derfor er der nu kommet en særordning for borgerne i Slesvig-Hol-

sten. Netop det havde SSF og SSW
sammen med repræsentanter for det
tyske mindretal i Nordslesvig lagt op
til. Det skete både ved aktioner og
ved indlæg i medierne i Danmark.
Desuden sendte mindretallene et
åbent brev til statsministeren. Sideløbende har der været kontakt til folketingsmedlemmer fra grænselandet.

TAK

- Vi skylder dem – og selvsagt den
danske regering - en stor tak. De
har lyttet til os, og de har kæmpet
mindretallets sag bag kulisserne. De

har forstået, hvor vigtig kontakten til
Danmark er for os, fastslår Jens A.
Christiansen, SSFs generalsekretær.
Han understreger, at mindretallet
har udvist stor forståelse for tiltagene
for at inddæmme smitten af Corona. Men med den gradvise åbning
af samfundet er det vigtigt, at det
danske mindretal tænkes med ind
som en fast bestanddel af det danske
fællesskab.
ram
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UGEN
DER KOMMER
19.
Den slesvigske Kvindeforening: Generalforsamling på Jaruplund Højskole kl. 15
23.
Skovlund-Valsbøl ældreklub: Sankthansaften med picnic-kaffe i haven
ved Valsbølhus kl. 19-21
Ejdersted amt: Mini Skt. Hans-fest på
Uffe-Skolen 18.30
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25.
SSF-distrikt Hatlund/ Langballe: Online-danskkursus med Walter Paulsen
kl. 10-11
26.
SSF Husum amt: SSFs 100 års fødselsdagsfest på Mikkelberg kl. 19.30
SSF Gottorp amt: SSFs 100 års fødselsdagsfest på Slesvighus kl. 19.30

GF HILLERØD

Ønsker SSF tillykke
Her fra Grænseforeningen for Hillerød og Omegn, vil vi gerne ønske tillykke med SSFs 100 års jubilæum, og
hele mindretallets mange aktiviteter!
Vi er imponeret over den entusiasme,
vi har set på vore årlige udflugter,
hvor vi har mødt en utrolig gæstfrihed
i rigtig mange SSF-distrikter, foreninger og på mange af mindretallets
skoler.
Tak for disse gode oplevelser. De sidste måneders adskillelse er heldigvis
slut, og vi glæder os over, at kon-

takterne nu igen kan fortsætte uden
grænsehindringer.
Fortsat held og lykke i såvel SSF, skolerne og det øvrige foreningsarbejde,
og på forhåbentligt utallige gensyn!
Ligeledes også tak, fordi SSF venligt tilsender os en pæn mængde af
”Sydslesvig-magasinet”, som vi med
glæde kan dele ud til bestyrelse og
medlemmer.
De bedste hilsener
Bent Kauffmann,
GF for Hillerød og omegn

SKOVLUND/ VALSBØL

Sankthans på Valsbølhus
SSFs Ældreklub i Skovlund-Valsbøl
indbyder til sankthansaften med picnic-kaffe tirsdag den 23. juni, kl. 1921 i haven ved Valsbølhus.Der bliver
båltale ved pastor Alena Strelow,
fællessang ledsaget af Gunnars guitarspil, hygge, snak og picnic-kaffe.
Ældreklubben sørger for et lille bål,
sang-blade, sprit til hænderne samt
logistikken.
Deltagerne sørger for kaffe & kage og
service til eget brug, varmt tøj og evt.
tæpper, en havestol pr. person samt
personlige værnemidler.
Arrangørerne siger, at det ville være
dejligt at dele et par timer sammen
med alle, der også har lyst til at bevare den gamle danske tradition med et
midsommeraften-frilufts-arrangement.

PRAKTISKE
OPLYSNINGER:
Tilmelding senest mandag den 22.
juni til Else Marie på telefon 046397145 eller Kirsten på telefon 04639782402.
Hvis det regner, mødes man ikke.
Hvis det blæser lidt og er lidt køligt,
ta'r man mere tøj på.
Adgangen til haven skal ske fra gården via den lille port mellem hovedhuset og garagebygningen.
TIL KALENDEREN
Valsbøl Pastorat indbyder til sommer-onsdagskomsammen den 1. og
den 15. juli kl. 15–17 i haven ved
Valsbølhus. Mere herom i Kirkebladet senere på måneden.

SLESVIG BIBLIOTEK

Sommerfest aflyst
Da biblioteket har truffet en principiel
beslutning om at aflyse alle arrangementer til og med sommerferien, er
sommerfesten i Ansgar i Slesvig i dag,
torsdag den 18. juni også aflyst.
- Vi må gemme lidt af det gode vejr til
starten af september, hvor biblioteket

og kirken i fællesskab åbner dørene
og byder gæsterne velkommen efter coronalukningen.
Frem til sommerferien holder bogbussen ved Slesvig Bibliotek hver onsdag
fra kl. 14-16, oplyser Brita Hecker.

I anledning af Genforeningsdagen den 15. juni bragte DR1 mandag et interview med dronning Margrethe om hendes
forhold til Genforeningen og Sønderjylland. Også TV2 bringer søndag den 21. juni et interview med H.M. Dronningen.

(Foto: Kim Refslund/ DR)

Fejres i medierne
Både DR og TV2 og en række aviser
satte og sætter fokus på 100-året for
Genforeningen i dagene omkring
mandag den 15. juni, Genforeningsdagen, konstaterer Grænseforeningen
i en pressemeddelelse:
En række landsdækkende medier satte/ sætter fokus på 100-året for Genforeningen i dagene omkring mandag
den 15. juni, Genforeningsdagen,
da Sønderjyllands genforening med
Danmark officielt trådte i kraft i 1920.
Den 15. juni var også dagen, da den
dansk-tyske grænse bliver genåbnet,
så danskere igen kan rejse til Tyskland, og slesvig-holstenere og tyske
turister med booking-kontrakt igen
kan rejse til Danmark.
DR1 sendte live fra Dybbøl i mandags kl. 20-21 med Kåre Quist som
vært i en udsendelse, hvor der var
interview og musik fra scenen. Bl.a.
holdt statsminister Mette Frederiksen
en tale om Genforeningen, og der
blev bragt et interview med Dronning
Margrethe om hendes forhold til Sønderjylland.
TV2 beretter siden mandag og ugen
ud også om Genforeningen i programmet ’Go’ Morgen Danmark.
Søndag den 21. juni bringes et inter-

view med Dronning Margrethe, der
interviewes af Cecilie Frøkjær.
EGENTLIG IKKE
Museumsinspektør René Rasmussen,
Museum Sønderjylland, forklarer,
at Genforeningsdagen egentlig ikke
historisk har haft så stor en folkelig
betydning, fordi den har stået i skyggen af to andre datoer: Afstemningsdagen den 10. februar 1920 og 10.
juli 1920, som var dagen, hvor kong
Christian 10. red over den gamle
grænse ved Kongeåen.
”Jeg tror, man kan sige, at Genforeningsdagen den 15. juni er blevet
klemt lidt mellem de andre to datoer.
Sønderjyderne har først og fremmest
taget 10. februar til sig som markeringsdag, da det var her, de selv
havde indflydelse på begivenhederne
og selv var med til at stemme deres
landsdel ’hjem’.
Det står jo i skarp kontrast til 15. juni,
hvor tingene i høj grad foregik på
de bonede gulve i Paris”, siger René
Rasmussen med henvisning til det internationale ambassadørråd, der ved
et møde i den franske hovedstad den
15. juni 1920 notificerede aftalen om
en ny dansk-tyske grænse.
Aftalen gav Danmark territoriel kon-

100-ÅRSDAG

Ekstraordinært
møde i august
For at hale ind på det arbejde, der
har måttet ligge pga. Corona-situationen, har SSFs forretningsudvalg
besluttet at indkalde til et ekstraordinært hovedstyrelsesmøde torsdag den
27. august kl. 18.30.
Det næste ordinære hovedstyrelsesmøde finder sted den 30. juni.

SSFs medlemsblad de
næste to uger
inden ferien, skal vi gerne have det
senest 29. juni.
Stof, der skal med i første udgave
efter ferien, skal vi gerne have senest
3. august.
Aktivitetsniveauet er stadig lavt rundt
omkring, men har man arrangementer, der skal med i »Ugen, der kommer«, vil jette@syfo.de gerne have
det at vide, så vi igen kan strikke en
oversigt sammen til KONTAKT.

KONTAKTredaktionen

GUDSTJENESTER
2. s.e.trin. 21. juni, Luk. 14, 25-35

Aventoft Menighedshus
9.30 Dahlin,
Egernførde 10 Vogel,
FL Ansgar Kirke 10 M. Jørgensen,
FL Helligåndskirken 10 Knudsen,
FL Sct. Hans 9.30 Dal,
FL Sct. Jørgen 11 Dal,
Husum 14 Heide-Jørgensen,
Kappel 11 Schmidt,
Lyksborg 10 Fønsbo,

Sønder Brarup 9.30 Mogensen,
Tønning 11 T. Jørgensen,
Valsbølhus 12 Strelow,
Vanderup 10 Mortensen,
Vesterland/ Skt. Niels
10.30 Hansen
TIRSDAG 23. JUNI
Egernførde
18.30 sankthans på stranden

IMPROVISATION
”At Sønderjylland nu var blevet
dansk, var der altså ikke mange
sønderjyder, der opdagede på selve
dagen. Først ved midnatstid gik det
op for folk helt tæt på grænsen i
Skodborg, at der var sket noget, og
der blev holdt nogle improviserede
fester med bål og taler, tilføjer René
Rasmussen.
I 2021 bliver der også fornyet opmærksomhed om Genforeningsdagen
den 15. juni. Det vil nemlig være i
dagene omkring den 15. juni, at H.M.
Dronningen og den kongelige familie
besøger Sønderjylland og deltager
i Folkefesten på Dybbøl Banke, der
skulle have været afholdt 9.-12. juli
i år.
”Den 15. juni er måske en mere
praktisk dato fra et festsynspunkt.
Det ligger ikke i sommerferien, hvor
mange er ude at rejse”, siger René
Rasmussen, der ser frem til at indhente den officielle fejring af 100-året for
Genforeningen til næste år.

SSF-HOVEDSTYRELSEN

KONTAKT

Der udkommer ingen KONTAKT
torsdag den 25. juni.
I stedet har vi en jubilæums-KONTAKT fredag den 26. juni.
Her ligger det meste stof fast på forhånd, og der er kun begrænset plads
til andet stof.
Sidste KONTAKT inden ferien udkommer torsdag den 2. juli.
Første KONTAKT efter ferien udkommer torsdag den 6. august.
Har man stof, der absolut skal med

trol over 1. zone, men endnu ikke suverænitet. Det skete først nogle uger
senere med tilbagevirkende kraft til
den 15. juni.

KONTAKT
Claus Jørn Jensen fra Grænse
foreningen...

og Nadine Baumann-Petersen,
Drage, er festtalere.

For de hurtigste
SSF Husum Amt fejrer SSFs 100års dag ved et arrangement på
Mikkelberg fredag den 26. juni,
klokken 19:30.
Her taler Grænseforeningens foreningskonsulent Claus Jørn Jensen, der bedre end de fleste nord
for grænsen kender til SSF og
foreningens lokale arbejde, samt
Nadine Baumann-Petersen.
Nadine Baumann-Petersen har
haft tillidshverv i SSF, siden hun
som tyveårig kom i bestyrelsen i
sit distrikt. I dag er hun medlem af

SSFs hovedstyrelse.
Hendes familie er rodfæstet i mindretallet. Hendes farfar var pedel
på den daværende danske skole
i Drage, og hendes far var en af
dens første elever.
Der er dog begrænset antal pladser, når afstandsregler og andre
coronale retningslinjer skal overholdes, så man kan kun være
med, hvis man forlods har tilmeldt sig til amtets sekretariat på
04841 2612 eller husum@syfo.de

Udgiver: Flensborg Avis.
Ansv. chefred. Jørgen Møllekær
Redaktion: Rasmus Meyer,
Bernd Engelbrecht
Dansk Generalsekretariat,
Nørregade/Norderstr. 76
24939 Flensborg
Telefon 0461/14408 120 eller
14408 122
Internet: www.syfo.de
e-mail: info@syfo.de
Udkommer hver torsdag.
Bezugspreis ist im
Mitgliedsbeitrag enthalten.
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SSF HATLUND/ LANGBALLE
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THYRA DANEBOD
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Vær med til en hyggelig snak om formiddagen over Skype!
Vi taler om alle mulige emner på dansk. Måske har du et ønske om specielle ting, der foregår
oppe nordpå, det være sig kultur, politik, sport. Alt i alt hvad der rører sig i det danske samfund.
Det kræves bare, at du har adgang til internet og kan oprette forbindelse til Skype. Så kan vi
alle se hinanden! Du kan bruge en smartphone, computer eller IPad.
Jeg ville glæde mig til en ugentlig god snak, så vi får løst verdens problemer!

Torsdag kl. 10.00 – 11.00, første gang den 25.06. Vi ”mødes” seks gange.

Den nye montre. (Ill.: Danevirke Museum)

Pris: 20 €
Tilmelding pr. mail til walter20061@freenet.de eller tlf. 0176 - 457 15 359.
Der er et begrænset antal pladser.

Hatlund/Langballe

Dansk Voksenundervisning
i Sydslesvig

Dansk onlinekursus
med Walter Paulsen
SSF-distrikt Hatlund/ Langballe opfordrer medlemmerne – også fra andre
distrikter - til at være med til en hyggelig formiddags-snak over Skype:
Vi taler om alle mulige emner på
dansk. Måske har du et ønske om
specielle ting, der foregår oppe nordpå, det være sig kultur, politik, sport.
Alt i alt hvad der rører sig i det danske samfund.
Det kræves bare, at du har adgang til
internet og kan oprette forbindelse til
Skype. Så kan vi alle se hinanden. Du

kan bruge en smartphone, computer
eller IPad.
Vi ville glæde os til en ugentlig god
snak, så vi får løst verdens problemer.
Torsdag kl.10-11, første gang den 25.
juni. Vi ”mødes” seks gange.
Pris: 20 euro.
Tilmelding pr. mail til walter20061@
freenet.de eller tlf. 0176 -4571 5359.
Der er et begrænset antal pladser.
Arrangør: SSF Hatlund/ Langballe og
Dansk Voksenundervisning for Sydslesvig

SSF HUSUM AMT

Aflyser udflugter
SSF Husum Amt aflyser de udflugter,
der var planlagt i august og september.
Såvel vognmænd som samarbejdspartnere i Danmark skal have besked
i ordentlig tid, og lige nu er det - me-

ner amtsstyrelsen - for usikkert hvorvidt - og på hvilke vilkår - udflugterne
ville kunne gennemføres.
I september var planlagt en tur til
Tirpitz-museet i Blåvand og til Ringkøbing.

ph

Portræt.

Der arbejdes på voldanlægget.

Tilbage på Danevirke
Danmarks største nationale myte og
Danevirke hører uadskilleligt sammen. De første store danske historieskrivere Saxo og Sven Aggesen skrev i
slutningen af 1100-tallet om, hvordan
Thyra lod Danevirke bygge for at befæste landet og holde en liderlig tysk
kejser ude.
Legenden om, at Gorm den Gamles
dronning samlede mennesker fra hele
Danmark for at lukke ledet mod syd

blev folkeeje, efter at ”Thyre Danebods vise” blev offentliggjort i slutningen af 1600-tallet. Og Grundtvigs
forkortede version ”Danmark dejligst
vang og vænge” var den danske
slagsang i de nationale konflikter i
1800-tallet.
I dag ved vi, at Thyra ikke byggede
Dannevirke i vikingetiden. Voldene
er meget ældre. Men det ændrer ikke

ved, at hun er en af Danmarkshistoriens mest legendariske skikkelser.
I den nye montre på Danevirke Museum kan man se, hvordan Thyra-legenden har udviklet sig gennem tiderne - som sindbilledet over alle på afgrænsningen overfor den tyske nabo.
Og hvis man vil genhøre sangen, kan
man gøre det på: https://www.youtube.com/watch?v=gcZLwuBq35U

VESTKYSTKULTUR

Flytter rundt
28. august

Anders Bonde har før hudflettet mindretallet i stand up-shows. Han har dog lovet heller ikke
at skåne rigsdanskerne denne gang. 
(Foto: CR-pix)

28. august flytter SSF Husum,
Sydtønder og Ejdersteds Vestkystkultur nogle kilometer
nordpå.
Den fredag er programmet to
gange Anders.
Først en gang stand up-comedy
med Anders Bonde, der blandt
andet er kendt fra DR P4. Siden et par håndfulde Kim Larsen-sange med Anders Munch,
der i årevis har optrådt som
Larsen-klon og blandt andet
havde stor succes med det ved
årsmødet i Bredsted sidste år.
Arrangementet skulle oprindeligt have været holdt på Uffe-Skolen i Tønning, men dels

er det lokale, det skulle have
været i, taget i brug til undervisning, dels ville det være lidt
af en udfordring at imødekomme alle de coronale regler dér.
Derfor holdes det i stedet på
Husumhus, der til den tid står
færdigrenoveret for over en
kvart million euro.
På grund af afstandsregler og
registreringspligt vil man dog
kun kunne være med, hvis
man forlods har tilmeldt sig til
sekretariatet i Husum.
Arrangementet begynder klokken 20.
ph

Anders Munch kan både spille og
synge som Larsen - og ryge lige så
mange cigaretter.

(Foto: Peter Hansen)
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SOMMEROLYMPIADE

På lejr med SdU
Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger arrangerer sommer-olympiade 6.10. juli i Slesvig for de 8-18-årige, en
5 dages lejr med bevægelse og leg.
SdU tilbyder en megasjov uge med
en bred vifte af idrætslige aktiviteter
og bevægelse.
Man behøver ikke at være kanon til
sport; tag bare venner med, og glæd
jer til at være aktive.
Maks. 40 deltagere
Lejren afholdes på udearealerne ved
Træningshallen i Slesvig og med
overnatning i spejderhytterne ved
Træningshallen.
Lejren ledes af Stephan Krüger.
Pris: 90 € for 4 overnatninger samt
fuld forplejning.
SdU giver tilskud til medlemmer i
SdU-foreninger hhv. børne- og ungdomshuse. Tilskuddet er allerede indregnet i prisen.
Tilmelding senest mandag den 22.
juni.
Der skal ikke betales online. Efter
tilmeldingsfristens udløb udstedes
en faktura og nærmere informationer
samt forældresamtykke tilsendes.
Skal du have hjælp? Kontakt Christel
Bonde, christel.bonde@dgi.dk, 0461
14408 217.
Jens Andresen, formand i Grænseforeningen, holdt talen virtuelt i anledning af
grundlovsdagen 5. juni. 
(Foto: Grænseforeningen)

Grundloven blev også
sønderjydernes i 1920
Jens Andresen, Grænseforeningens
formand, holdt 5. juni sin grundlovstale virtuelt:
Hvad skal Grænseforeningens
grundlovstale handle om? Skal det i
år handle om genforeningen og genforeningsstenene, skal det være de
nationale mindretals vilkår i 2020
eller skal det være den aktuelle
grænselukning på grund af Coronakrisen?
Nej, i jubilæumsåret for genforeningen af Sønderjylland med Danmark
skal det dreje sig om den grundlov,
som også blev sønderjydernes i
1920, hvor der ved en folkeafstemning blev vedtaget et tillæg til
grundloven af 1915.
Hvad betød det for sønderjyderne i
1920?
Grundloven fastlægger reglerne
for vort folkestyre og sikrer os som
borgere retten til frit at tænke, tro og
tale. Disse væsentlige bestanddele
i denne lov og dermed i det danske
samfund er baggrunden for, at vi
hvert år understreger betydningen af
grundloven med en national festdag,
hvor man hylder de værdier, der sikrer demokratiet i vort samfund.

ÆNDRINGEN 1920

Grundloven er blevet ændret flere
gange siden 1849, og i år er der
særlig grund til at dvæle ved ændringen, der blev vedtaget ved en
folkeafstemning den 6. september
1920. Man kalder denne ændring et
tillæg til grundloven af 1915, hvor
der blev foretaget mere grundlæggende ændringer, som det at kvinder
og tyende fik stemmeret. Tillægget
af 1920 indebar en begrænsning af
kongens beføjelser som følge af Påskekrisen, en tilpasning af loven som
følge af genforeningen af Sønderjylland og en sletning af Island, der var
blevet en selvstændig stat i 1918.
Det er således i år 100 år siden, at
al dansk lovgivning vedtaget af Folketinget i København også er gældende for Sønderjylland, og sønderjyderne fik også mulighed for at påvirke denne lovgivning ved at kunne
vælge repræsentanter for landsdelen
til folketinget og landstinget, så længe det bestod.
Den 21. september 1920 blev der
som følge af Sønderjyllands genforening også holdt folketingsvalg, hvor
de første sønderjyder efter vedtagelsen af tillægget til grundloven blev
valgt til folketinget.

MINDRETALLENE

Som den direkte følge af folkeafstemningen i landsdelen Slesvig 1920
forud for genforeningen og den deraf
følgende grænsedragning opstod de
nationale mindretal på hver sin side
af landegrænsen. Grundloven omtaler ikke vilkår for nationale mindretal, men af den nugældende grundlovs paragraf 70 fremgår, at ”ingen
kan på grund af sin trosbekendelse
eller sin afstamning berøves adgang
til borgerlige og politiske rettigheder
eller unddrage sig opfyldelsen af nogen almindelig borgerpligt.«
Man kan herud af læse, hvad der
må være gældende for nationale
mindretal i dag, og formuleringen i
grundloven af 1953 er således i god
overensstemmelse med de folkeretslige aftaler, der var grundlaget for genforeningen af Sønderjylland i 1920.

NY GENFORENINGSSANG

1955

Endvidere er det så præciseret i København-Bonn-erklæringerne i 1955,
der fastslår, hvilke rettigheder de nationale mindretals medlemmer i det
dansk-tyske grænseland har.
Frit at tænke, tro og tale er ordene,
der overordnet præciserer det grundlæggende indhold i Danmarks Riges
Grundlov, og denne grundlovs ånd
kom Sønderjyllands befolkning til at
nyde godt af ved Genforeningen i
1920, ligesom sønderjyderne fik mulighed for at dyrke de fællesskaber,
som vi har som danske.

USIKKERHED

For det danske mindretal, og altså
de danskere i landsdelen Slesvig, der
ikke blev genforenet med Danmark,
gjaldt det, at de skulle finde deres
plads efter genforeningen i et land,
hvor der var stor usikkerhed om borgernes rettigheder under afvikling af
kejserriget og etableringen af Weimar-republikken.
Frit at tænke, tro og tale er grundforståelsen af vort demokrati, som gør,
at grundloven, samtidigt med at beskrive borgerens ret og pligt, afspejler
en åbenhed og dermed frihed i det
danske samfund.
Det er derfor disse værdiers betydning for os som danskere, vi skal bruge den nationale festdag til at rette
hinandens opmærksomhed hen imod
og i år ganske særligt mindes, at for
100 år siden kom sønderjyderne med
ind under denne lovs gyldighedsområde.

Marianne Søgaard, der har komponeret melodien til den nye genforeningssang 'Hver dag en ny dag', spiller flygel og
synger sammen med lærere og elever på Silkeborg Højskole i ny video. 
(Foto fra videoen: Grænseforeningen)

Med i Højskolesangbogen 2020
Den nye genforeningssang ’Hver dag
en ny dag’ kommer med i den 19.
udgave af Højskolesangbogen, der
udkommer til efteråret, oplyser Grænseforeningen. Genforeningssangen er
skrevet af digter og forfatter Pia Juul,
og melodien er komponeret af højskolelærer Marianne Søgaard.
Den nye genforeningssang præsenteredes med en video i anledning
af Genforeningsdagen den 15. juni,
hvor Sønderjyllands/ Nordslesvigs
genforening med Danmark trådte i
kraft i 1920. Den kan ses og høres
på Grænseforeningens hjemmeside.
Marie de Fine Licht, souschef og projektleder for Genforeningen 2020 i
Grænseforeningen, har taget initiativ
til sangen, som præsenteres af Folkehøjskolernes Forening og Grænseforeningen i fællesskab.
”Vi er glade for at kunne præsentere

denne nye sang i år, hvor vi markerer
100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark, men hvor så
meget er blevet aflyst på grund af
corona. Heldigvis kan vi stadig synge
sammen, og det håber vi, man vil gøre rundt omkring i hjemmene, på arbejdspladsen og ved de genforeningsarrangementer, der nu forhåbentlig
snart kan finde sted igen. Vi håber
også, at man vil lade sig inspirere af
sangens ord og toner til at sætte fokus
på håb og fællesskab. På den måde
viser vi i fællesskab, at Genforeningen er relevant i dag”, siger Marie de
Fine Licht.
Rasmus Borring, der er forlagsredaktør i Folkehøjskolernes Forening, glæder sig over, at den nye sang kommer
med i den nye udgave af Højskolesangbogen.
”Begivenheder i samfundet skal af-

spejle sig i brugen af vores folkekultur, så vi kan synge om dem og holde
dem levende. Derfor er vi meget
glade for, at der netop kommer en ny
sang med i den kommende udgave af
Højskolesangbogen om Genforeningen, så vi kan blive mindet om det
væsentlige i tiden. Derudover er sangen et udtryk for en mere dynamisk
tilgang til danskhed, og at Højskolesangbogen rummer både tradition og
aktualitet”, siger Rasmus Borring.
Den nye udgave af Højskolesangbogen udkommer 12. november og
består af i alt 601 sange. 150 af dem
er nye, og 125 sange udgår. Det er
Jørgen Carlsen, tidligere forstander på
Testrup Højskole, der har været formand for Højskolesangudvalget. Den
seneste udgave af Højskolesangbogen
udkom i 2006.
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MIKKELBERG

Mikkelbergs leder Lisbeth Bredholt Christensen (i blåt) byder velkommen sammen med bestyrelsesmedlem Maike Lohse (i rød jakke). (Fotos: SSF)

Billedet forestillende en selv…

To af de udstillende fotografer, Tim Riediger og Martin Ziemer i samtale med
Maike Lohse fra Mikkelbergs bestyrelse.

’Ansigter - 2020 - Gesichter’
- Udstilling skudt i gang Søndag åbnede udstillingen “Ansigter
- 2020 - Gesichter” på Mikkelberg i
Hatsted.
Udstillingen viser tyve portrætter af
mindretalsmedlemmer fra Sydslesvig
og fra Nordslesvig.
Fotograferne Lene Esthave, Tim Riediger, Lars Salomonsen og Martin
Ziemer har lavet kunstneriske billeder
af “helt almindelige” mennesker med
tilknytning til det danske hhv. det tyske mindretal.
Helt almindelige, fordi personerne
på billederne ikke hører til mindretallenes fremtrædende personligheder,
som man normalt ser i avisernes
spalter.
Ideen bag udstillingen er at vise mindretallet, som det er i dag - 100 år
efter grænsedragningen.
Danevirke Museum og Deutsches
Museum Nordschleswig har arbejdet
sammen om projektet, der er blevet

til med støtte fra den slesvig-holstenske landdag og Investionsbank Schleswig-Holstein.
Oprindeligt skulle udstillingen have haft premiere i landdagen i Kiel
den 17. marts. Den dag skulle en
delegation fra Folketinget besøge
landdagen. Men faren for at sprede
Corona-virussen satte i første omgang
en stopper for premieren.
I stedet kan udstillingen nu og frem
til den 14. august opleves på Mikkelberg ved Hatsted.
Derefter udstilles “Ansigter - 2020 Gesichter” i Tønder, Frederiksberg og
i landdagen i Kiel.
Udstillingen på Mikkelberg kan besøges uden tilmelding i åbningstiderne
fre-søn 13-17, i kontortiden 9-13
samt efter aftale på telefon 04846
6604 hhv. info@mikkelberg.de
ram

… betragtes kritisk-genkendende.

MINDES

Besøgte
gravstedet for H.P.
og
Helene Hanssen
På en dejlig solskinsdag, mandag den 15. juni markerede folketingsmedlem Jesper Petersen
(S) og formanden for Sprogforeningen, fhv. minister og MFer,
Frode Sørensen genforeningen

Frode Sørensen og Jesper
Petersens ved H.P. Hanssens gravsted i Aabenraa.
(Foto: privat)

og 100 årsdagen for den formelle grænseflytning, bl.a. ved på
Aabenraa kirkegård at besøge
gravstedet for sønderjydernes
førstemand, H.P. Hanssen og
dennes hustru Helene.

