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Flensborg Avis - torsdag den 5. marts 2015

Medlemsside
for de sønderjydske

Grænseforeninger

Rødding-Vejen Grænseforening deltager i avisprojekt
Rødding-Vejen
Grænseforening
er nu tilmeldt et avisprojekt, der
er etableret i et samarbejde mellem Aabenraa Amts Grænseforening, Haderslev Østeramts Grænseforening og Flensborg Avis. Projektet er kommet i stand efter en
ide fra Andreas Brandenhof fra
Aabenraa Amts Grænseforening.
Grænseforeningerne har, til en
meget rimelig pris, én gang pr.
måned en side i Flensborg Avis
med medlemsnyt. Det kan være
om arrangementer i grænseforeningerne, men også oplysninger
om forhold i de enkelte foreninger. Alle medlemmer i fore-

ningerne modtager denne dag et
eksemplar af Flensborg Avis.
Projektet har været i gang gennem
længere tid, men har haft svært
ved at blive en succes. Rødding-Vejen Grænseforening vurderer alligevel, at det er af stor betydning
løbende at kunne give informationer om de forskellige arrangementer til alle medlemmerne men
vurderer også, at det har stor betydning for medlemmerne, at
kunne læse om aktuelle begivenheder blandt mindretallet i avisen.
Det er jo på grund af mindretallet,
at de leste er medlemmer. Avisen
udsendes om torsdagen, hvor også

SSF udsender deres medlemsinformationer, som også er nyttig viden
nord for grænsen.
Indtil videre er der aftalt udgivelser i hver måned indtil sommerferien. Men de 3 deltagende foreninger formodes at have et ønske
om at fortsætte efter sommerferien.
For at projektet kan fortsætte, er
det dog vigtigt, at Flensborg Avis
fortsætter med den rimelige pris,
og at der ydes tilskud fra Grænseforeningen i København og fra
Sydslesvigsk Forening i Flensborg.

ARRANGEMENTER I SØNDERJYLLAND
GF Aabenraa i samarbejde med Ældre Sagen
i Folkekulturhuset Rebbølcentret,
Vollerupvej 45, 6392 Bolderslev
tlf. 7464 6502 – fhrc@bbsyd.dk
SANGCAFEER
tirsdagene d. 3. og 17. marts kl. 9.30
Vær med til sang, kafebord og fællesskab.
Jørn Buch foredrag
»Sønderjylland og 9. april«
mandag d. 16. marts kl. 19.
70 kr. med kafebord
Koncert med Halfdanskerne
torsdag d. 19. marts kl. 19.30
Medlemmer 80 kr. Andre 100 kr.
Gratis Rebbølkafebord.
Tilmelding fhrc@bbsyd.dk
eller tlf. 74 64 65 02
Carla Osborg, Ribe
»Min tid med landevejsridderen«.
Torsdag d. 12. marts kl. 19.
Med sang og kafebord 70 kr.

Her er mit liv
Det grå guld mødes på tværs af grænsen.
Orienteringsmøde om projektet på
Flensborghus den 25. marts kl. 14.30.
Det endelige program for det første
dialogmøde er ikke endelig fastlagt, men vil bestå af en gæstetaler.
Ligeledes vil generalsekretærerne
for Grænseforeningen og SSF være
til stede.
Lokalformændene
for
Aabenraa Grænseforening og SSF-Flensborg præsenterer Her er mit liv,
herunder også en programover-

sigt over det første halvårs dialogmøder.
Pressen vil være inviteret til at
dække mødet.
Buskørsel fra Aabenraa arrangeres. Afgang kl. 13.30 fra Folkehjems
parkeringsplads.
Meld dig til orienteringsmødet på
Flensborghus den 25. marts ved enten at maile til jensovergaard49@
gmail.com eller skrive til Jens Overgaard, Bjergholt 20, 6200 Aabenraa
senest fredag den 20. marts.

GF Aabenraa
mandag d. 9. marts kl. 19 på
Folkehjem i Aabenraa.
Generalforsamling.

Hans Heinrich Hansen

FÆLLESMØDE
»Mindretal i Europa«
afholdes af de 5 syd- og sønderjyske grænseforeninger onsdag d.
8. april kl. 19.30 i Toftlund Musikog Teaterhøjskole.
»Mindretal i Europa«. Formanden
for den europæiske mindretalsorganisation Hans Heinrich Hansen og
Grænseforeningens Kulturambassadører medvirker.

Efter kafebordet (gratis) fortæller rektor Jørgen Kühl A. P. Møller
skolen i Slesvig om København-Bonn erklæringen, der blev indgået
for 60 år siden.
SANGAFTEN
Torsdag 12. marts kl. 19.00
Vojens Musik- og Kulturhus
Den folkelige sang og dens
betydning i Sønderjylland
- dengang og nu

Sønderjyllands store festdag

AFSTEMNINGSDAGEN den 10. februar
blev fejret af grænseforeningerne.
Haderslev Østeramts Grænseforening kunne byde godt og vel et halvt
hundrede tilhørere velkommen til
afstemningsfest på Hotel Norden i
Haderslev.

Aftenen forløb med festtale
ved Dieter Küssner, Jaruplund
og deltagelse af mandskoret »De Hylende Hunde« fra Øster Lindet. Dieter
Küssner ik med glimrende fortælleevne, sin store og vidtspændte viden om baggrund og hændelser i her-

tugdømmerne fra 1800-tallets begyndelse og frem til de to afstemninger i
1920 - 10. februar og 14. marts - fremdraget en række af de betydende
såvel som de mere nuancerede historiske forløb og begivenheder. Fra
tyskernes ønske om et nyt Tyskland
efter Napoleonskrigenes afslutning.
Fra 1840erne bevægelsernes år med
samling om det nationale herunder
oprettelse af Rødding Højskole i 1844
fulgt op af den nationale kamp i Nordslesvig efter 1864 frem til 1920. Afstemningsresultatet var fødselstime
for de to nationale mindretal syd
og nord for den nye grænse. Med
København-Bonn erklæringerne, underskrevet 26. marts 1955, kan der
nu ved 60 årsdagen markeres et forbilledligt forhold over grænsen. Bl.a.

statueret ved at der denne aften er
afstemningsfest på Frøslev kro med
Hans Heinrich Hansen fra det tyske
mindretal og formand for den europæiske
mindretalsorganisation
som taler. Inden det traditionelle
kafebord blev der lyttet til det glimrende mandskor fra Øster Lindet. I
den sidste del af aftenen supplerede
Dieter Küssner med anekdoter, inden
Øster Lindet koret igen underholdt. I
løbet af aftenen var der gjort littig
brug af højskolesangbogen. Afslutningsvis med at forsamling og kor i
fællesskab sang Det haver så nyligen
regnet og Der står et slot i vesterled.
Frem til 2020 var der fuld opbakning
til at der skal afholdes afstemningsfest i Haderslev.
Povl Solmer Frank

ved Karen Hanne Munk, Aabenraa, cand.
mag. i musik og etnograi, lærer ved Sundeved Ungdomsskole i
Bovrup, medlem af Højskolesangbogudvalget.
Efter kafebord vil aftenen afsluttes med publikums ønsker til
sange fra højskolesangbogen.
En aften for sangglade og historisk bevidste sønderjyder.
Aftenen er støttet af Folkeuniversitetet og Kulturelt Samråd.
Alle er hjertelig velkommen.
Entré/kafepause: 80 kr.
Tilmelding senest tirsdag 10. marts 2015 til
Peter Popp Andersen tlf. 7456 2277 / 2240 5277 eller
Finn Lyster tlf. 7452 5979 / 2831 4241.
Haderslev Østeramts Grænseforening
GF Rødding-Vejen
Mandag d. 16. marts kl. 19.30
Skibelund Gymnastik- og idrætsefterskole,
Kongeåvej 34, Vejen.
Generalforsamling.

Foredrag med mulighed for spørgsmål og svar
ved regionsformand Carl Holst.
Herefter er der kafe og kage.
Efter kafen holdes generalforsamling.
Vi skal bl.a. drøfte de nye vedtægter.
Det er vigtigt, at alle møder op og støtter deres forening, som støtter det danske mindretal.
Næste medlemsside udkommer 9. april
GF i Aabenraa er ansvarlig for medlemssiden
Aabenraa: Andreas Brandenhof
tlf. 7464 6502 – mail fhrc@bbsyd.dk
Haderslev Østeramt: Povl Solmer Frank,
tlf. 4028 5670 – mail svanevej@privat.dk
Rødding-Vejen: Hans Harald Sørensen
tlf. 5154 2075 – mail hhs111@googlemail.com

Et samarbejde mellem

