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ARRANGEMENTER I SØNDERJYLLAND
GF Aabenraa i samarbejde med Ældre Sagen
i Folkekulturhuset Rebbølcentret,
Vollerupvej 45, 6392 Bolderslev
tlf. 7464 6502 – fhrc@bbsyd.dk

Sønderjyder i den Store Krig 1914-1918
Udefront og hjemmefront

Tirsdag 21. april 2015 kl. 19.00
på Hoptrup Efterskole.

Museumsinspektør Inge Adriansen
fra Museum Sønderjylland, Sønderborg slot.
Der deltog over 30.000 i krigen fra
det nuværende Sønderjylland, og
langt over halvdelen formodes at være dansksindede. De måtte i kamp for
et fædreland, de ikke følte som deres. Deres familier på hjemmefronten ﬁk hurtigt en hverdag præget af
tungt arbejde og en stærk agitation
fra de tyske myndigheder. I de sidste krigsår var der stor mangel på fødevarer, og selvom Sønderjylland
undgik at blive krigsskueplads, satte
frontlivets rædsler og de svære for-

hold på hjemmefronten et markant
præg på hverdagslivet. Det kom i meget stærk grad til at præge landsdelen i de første to årtier efter krigens
afslutning.
Kaﬀe og entre: 80 kroner.
Tilmelding senest 18. april 2015 til:
Peter Popp Andersen på tlf:
7456-2277/2240-5277 eller
Finn Lyster på tlf:
7452-5979/2831-4241
De Sønderjyske Grænseforeninger

Nye hold på Bennetgaard
Bennetgaard åbner igen efter påske,
og det første hold besøgende af ældre
fra det danske mindretal i Sydslesvig
ankommer tirsdag den 28. april. Det
sidste hold i år tager hjem den 25.
september. Der er, som tidligere år,
mulighed for et ophold i 10 perioder.
Opholdsperioden er dog ændret til 11
dage. Med de tilmeldinger, der indtil
nu er modtaget, forventes det, at der
kommer det samme antal besøgende
i 2015 som i 2014. Der er dog endnu
ledige pladser.
I 2014 har den nyoprettede støtteforening for Bennetgaard modtaget
rigtig pæne bidrag fra medlemmer
og bidragydere. Alene har en privat
virksomhed i lokalområdet givet et
bidrag på 25.000 kr. Også stor opbakning og økonomisk støtte fra Dansk
Sundhedstjeneste og Dansk Menighedspleje i Flensborg har muliggjort
en fortsat drift. Desuden understøtter

fonde, legater, Grænseforeninger og
private Bennetgaard ved hvert år at
betale bidrag direkte hertil.
Det er dejligt, at bestyreren gennem
ﬂere år, Lola Lecius Larsen igen i 2015
har sagt ja til at forestå driften af Bennetgaard. Til at hjælpe med den daglige drift er Margit Djørup blevet deltidsansat. Margit er ﬂyttet ind i lejligheden på Bennetgaard. Det er godt
for huset og for de besøgende, at der
altid er nogen i huset til at hjælpe.
Bestyrelsen i Bennetgaard arbejder

fortsat på at sikre en mere kontinuerlig drift, således at huset bedre kan
udnyttes hele året og derved komme
andre foreninger eller lignende fra
Sydslesvig eller Danmark til gode. Til
dette formål har Bennetgaard modtaget et stort beløb fra Grænseforeningen i København til aﬂønning af en
konsulent, som i øjeblikket arbejder på at ﬁnde gode muligheder til
en bedre udnyttelse af huset, sideløbende med opholdet for ældre fra det
danske mindretal.
Lørdag, den 25. april, kl. 14.00 – 17.00
afholder støtteforeningen generalforsamling og åbent hus på Bennetgaard, Skravevej 5, Københoved, 6630
Rødding.
Alle, også ikke medlemmer, inviteres til at komme og se Bennetgaard
fra kl. 14.00 til 17.00. Ud over generalforsamlingen vil der være underholdning, rundvisning og kaﬀe med kage.

Sønderjysk dag
med Jørn Buch mandag d. 4. maj
i Folkekulturhuset Rebbølcentret
Kl. 9.30 Foredrag v/Sophus Boas.
Sophus Boas, hjælpepræst under 2.
verdenskrig i Hamborg aﬂagde omkring 100 besøg i tyske fængsler, hvor
han gav opmuntring, fornødenheder
samt information hjemmefra. Desuden førte han et omhyggeligt kartotek over fangerne, som senere var
med til at danne baggrund for hjælpearbejdet med at ﬁnde og føre de
mange danske og norske hjem til
Danmark i »De hvide busser.« »Det
danske Hjælpekorps« udførte ved
grænsen et usædvanligt opofrende
arbejde, og ydede mad og hjælp til
omkring 17.000 stakkels kvinder og
mænd fra mange nationaliteter.
Kl.10.15 Formiddagskaﬀe.
Kl. 10.45 Foredraget fortsætter.
Kl. 11.30 Synnejysk syng-sammel.
Sønderjyderne har en særlig sangtraditions om opstod i forbindelse med
den nationale kamp i det 19.århundrede. Sangen blev her en vigtig identitetsfaktor. Vi synger både gamle og
nyere sange. Kl. 12.15 Spisning 2 snit-

ter + 1 ostemad + øl eller vand. Kl.
12.45 Foredrag Synnejysk identitet

I Ha’sle bo’e di ﬁn’, i Synnebor’ ve di
gern væ ’et, i Aﬀenrå æ di li’glaj – o
i Tynne ve’ di it hva’ det æ! Denne
gamle talemåde viser, at der var forskel på sønderjyder – men gælder det
i dag? Den sønderjyske identitet er
ikke medfødt, den er tillært – bevidst
eller ubevidst. Foredraget vil komme
ind på det særligt sønderjyske i dag,
både omkring identiteter og mentaliteter, sprog og historie.
Kl. 14.15 Rebbølkaffebord.
Kl. 14.45 Sønderjylland og Danmark
efter befrielsen 4. maj
Kl. 15.30 Tak for i dag
Tilmelding til tlf.7464 6502
eller fhrc@bbsyd.dk
Pris 225 kr. i alt - betales ved ankomst
eller på konto 8224 160-00-07862
I samarbejde med Grænseforeningen og
Ældre Sagen

i samarbejde mellem

SANGCAFEER
tirsdagene d. 14. og 28. april kl. 9.30
Vær med til sang, kaﬀebord og fællesskab.
Jørn Buch foredrag

»Om Erik Scavenius Danmarks
mest forhadte politiker«
mandag d. 20. april kl. 19.
70 kr. med kaﬀebord
Ældre Sagen inviterer grænseforeningen:
Eftermiddagstur tirsdag d. 21. april til
JULEMÆRKEHJEMMET I KOLLUND
Afgang fra Kirkepladsen i Tinglev
kl. 13.15. Samkørsel i private biler.
Rundvisning – kaﬀe m/tilbehør 50 kr.
Tilmelding til Lisbeth Strandlyst
tlf. 7464 4256
senest fredag d. 17. april
GF Haderslev Øst
Hoptrup Efterskole tirsdag d. 12. april kl. 19.
Foredrag v/Inge Adriansen (se artiklen)
Derefter kaﬀebord (80 kr.).
Aftenen slutter med generalforsamling.
GF Aabenraa
Tur til Flensborg lørdag d. 30 maj.
Se nærmere omtale i næste nummer

Aabenraa kommune
Du inviteres til følgende 2 ture:
Rügen – Stralsund 31.5 – 4.6. 3.999 kr.
kontakt Niels Erik Palle tlf. 74 66 26 99.

Færøerne d. 13. – 18. juli 9.890 kr.
kontakt Merete Schleef 74 67 08 23

Her er mit liv
Det grå guld mødtes på tværs
af grænsen i Flensborghus med
ca. 50 deltagere fra begge sider
af grænsen. Dieter Matthiesen
og Jørn Ulrik Larsen berettede
spændende detaljer fra deres liv
afbrudt af et godt kaffebord og
mange fællessange. Det tegner
godt for fremtiden. Næste møde
bliver onsdag d. 27. maj kl. 14.30
på Folkehjem i Aabenraa.
Vores kontaktperson er Jens
Overgaard, Bjergholt 20, 6200
Aabenraa mail jensovergaard49@gmail.com

Vi har et godt fællesskab på turene.

Næste medlemsside udkommer 7. maj
GF i Aabenraa er ansvarlig for medlemssiden
Aabenraa: Andreas Brandenhoﬀ
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

