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for de sønderjydske

Grænseforeninger

Vil du med på en spændende
udflugt til Slesvig?

Aabenraa Grænseforening inviterer
dig på denne udlugt lørdag den 28.
maj 2016. Afgang med bus fra Folkehjem, Haderslevvej 7, Aabenraa kl.
09.30 med forventet hjemkomst kl.

17.00.
Vi kører ad den gamle Oksevej igennem Sankelmark med mindestøtter
fra krigen i 1864 og videre igennem
Siversted, hvor Harald Blåtand ef-

ter historien blev døbt i Helligbæk.
Så når vi til Slesvig. Vi starter ved
Holmen med de hyggelige gamle
gavlhuse og videre til Stænderhuset
og Slesvig Domkirke med Brüggemanns prægtige altertavle og Kong
Frederik 1.s sarkofag.
Vi slutter dagen af på Gottorp-Skolen
hvor vi skal høre om skolens udfordringer og betydning i 2016 for det
danske mindretal i Sydslesvig.
Prisen er 250 kr., der ud over bustransporten også dækker fællesspisning på en lille hyggelig restaurant.
Tilmelding senest lørdag den 21. maj
og yderligere oplysninger ved Calle Thams, der også er guide/turleder; tlf. 30595339, mail:callethams@
gmail.com

ARRANGEMENTER I SØNDERJYLLAND
SANGCAFEER
tirsdagene d. 3., 17. og 31. maj
14. og 28. juni

Fællesang, kafebord og samvær.
Folkekulturhuset Rebbølcentret,
Vollerupvej 45, 6392 Bolderslev
Grå guld-dialogmøde

DET GRÅ GULD

Entusiasme, engagement –
vi anbefaler, at du læser artiklen
Om ikke alle, så er der nok alligevel
adskillige, som i disse uger på tv følger de afsluttende kampe om trofæer
i diverse sportsgrene. Flertallet med
interesse for spil og udfald af resultat.
Ikke mindre interessant er det for
mig at følge publikums reaktioner.
Fra overstrømmende glædesudbrud
til grædefærdig tristhed. De stærke
følelsesreaktioner udtrykker klart,
hvad der rører sig i ethvert menneskesind under givne omstændigheder herunder. Entusiasme og engagement.
Hvad har det med ideen bag Grænseforeningsarbejde at gøre? I modsætning til sportens verden er det omfattet af en langt mere bredt orienteret
og omfattende ide, som på en helt anden måde appellerer til entusiasme,
engagement og bred folkelig appel.
Det har været ledetråd siden grænsedragningen i 1920. Næsten 100 år

er forløbet, hvor den nære kontakt
til danskheden i Sydslesvig er opretholdt. Som noget helt naturligt og
uomgængeligt har mangt og meget
ændret sig frem til nutid. Det nationale og danskhed står for mange i
dag og under indtryk af ændrede politiske forhold i det europæiske såvel
som i den globale verdensorden, ikke
med helt samme valør. Uanset hvad,
da vil ledetråden være, at vi med
åbent sind forholder os til, hvad verden bringer. Søge at identiicere os i
det billede og i en historisk bevidsthed og samhørighed og med H.C. Andersen sige “ - der har jeg rod, derfra
min verden går”.
Med lokalt baserede Grænseforeninger over det ganske land gennemføres møder baseret på oplysning omkring aktuelle og historiske emner.
Fra centralt hold modtager vi magasinet Grænsen med oplysende og debatskabende indlæg og interviews.

Der gennemføres højskolekursus og
kursus for lærere. Projekt Kulturmødeambassadører deltager i en lang
række af dialogmøder, hvilket også
gælder Elevambassadører. Derudover
endnu en lang række af initiativer
med sigte på oplysning.
Blandt foreninger i Danmark står
Grænseforeningen for noget unikt
og med en mangfoldighed af opgaver. Desværre ikke med nogen overvældende medieopmærksonhed. Derfor udsendes der nyhedsbreve til alle
interesserede, såfremt man ønsker
disse tilsendt pr. mail. Vil afslutningsvis opfordre til, at man meddeler sin
mailadr. og på den måde blive oplyst
om en lang række forhold, som vil
kunne medvirke til en udbredt entusiasme og engagement i Grænseforeningens arbejde.
Povl Solmer Frank
– GF Haderslev

Udlugt til den nye museumsudstilling i Jelling
Den 9. april var arrangeret endnu
en udlugt, heldigvis i dejligt solskin. Denne gang gik turen til det
nye museum i Jelling, hvor vi så
udstillingen »Kongernes Jelling«.
Turen blev indledt med et foredrag
om udgravningerne, og bagefter
gik vi alle gennem museet, hvor
vi så de utroligt lotte, imponerende og fantasifulde opstillinger.
Her kunne man gå og fordybe sig

i meget lang tid, men vi havde jo
bestilt tid til kafe i den dejlige café. Efter snakken og kafen måtte
vi tilbage og kigge lidt mere på udstillingen, og også se det hele »lidt
fra oven« fra tagterrassen, hvor
man har et int overblik over de to
høje og hele palisadeanlægget. Da
museet lukkede, kunne vi stadig
nå at besøge kirken og se nærmere
på Jellingstenene.

Det blev sent, inden vi kom hjem
efter en indholdsrig eftermiddag.
Grænseforeningens ture har ikke
altid den store tilslutning, og det
er synd, for de medlemmer, som
deltager, får en god oplevelse, og
vi arrangerer altid samkørsel, så
ingen skal bekymre sig om, hvordan man kommer frem og tilbage.

Udlugt til Det Lille Teater i Flensborg
I grænseforeningen vil vi, ud over
at støtte mindretallet, give medlemmerne nogle gode oplevelser og
styrke sammenholdet i foreningen.
Derfor arrangeres der bl.a. hvert år
udlugter, som gerne må have et historisk, et kulturelt eller et underholdende indhold. Dette blev til fulde opfyldt i marts måned ved årets
teatertur til Det Lille Teater i Flens-

borg, hvor vi så jubilæumsforestillingen »Søsteren der ikke vendte
hjem«. Stykket er skrevet i anledning af 50-året for teatrets grundlæggelse, og gav os et indblik i det
danske mindretals historie gennem
tiderne. Grænseforeningen havde
reserveret et antal billetter, som
alle blev brugt. Forestillingen er
tidligere omtalt og meget rost, og

i samarbejde mellem

vi blev bestemt ikke skufede. For
nogle blev et det et bevægende tilbageblik til tiden under og lige efter krigen, for andre et ”gensyn”
med en tid, som næsten er glemt.
For alle gav det, på en både rørende
og morsom måde, en større forståelse for hele mindretallets situation
både før og nu.

Flensborg by

Medlemsside

Flensborg Avis • torsdag den 21. april 2016

Byformand:
Preben K.
Mogensen

onsdag den 27. april 2016 kl. 14.30,
Det Danske Hus i Sporskifte,
Alter Husumer Weg 220
"Her er mit liv"
Det grå guld mødes på tværs af grænsen
Uwe Jacobsen fra SSF Flensborg og Holger Jacobsen fra AabenraaGF fortæller om deres respektive liv og levned.
Grænseforeningen, bakket op af Sydslesvigsk Forening, har som en
af deres fremtidige strategier valgt det personlige møde mellem sydslesvigere og danskere som et afgørende indsatsområde.
Grænseforeningens afdeling i Aabenraa og SSF Flensborg by inviterer til mødet med afsæt i egne rødder og kulturelt ståsted.

Uwe Jacobsen

Forløbet af sammenkomsten:
-

Velkomst.
Der synges en sang.
Over kaffebordet fortæller en fra hver sin side af grænsen
deres historie.
Der følger en samtale / dialog om historierne, almindelig
meningsudveksling, og afsluttende synges en sang.
Holger Jacobsen

Alle er velkomne.
Tilmelding på telefon 0461 – 14408 127 er påkrævet.

Bysekretariat:
tlf.: 1 44 08 127
126
125
lby@syfo.de

Arrangører: A

FlensFlensborg by

mødes igen på begge sider af grænsen.
Onsdag d. 27. april kl. 14.30 i Flensborg Det danske Hus i Sporskifte, Alter Husumer Weg 220.
Det bliver brødrene Uwe og Holger Jacobsen, der fortæller om deres livsbaner på tværs af grænsen. Det kan kun blive interessant.
Onsdag d. 1. juni kl. 14.30 i Folkekulturhuset Rebbølcentret, Vollerupvej 45, 6392 Bolderslev.
Kontaktperson/tilmelding Jens Overgaard
mail jensovergaard49@gmail.com
eller tlf. 7564 6502 (Rebbølcentret).
Arrangementerne er gratis.

JØRN BUCH FOREDRAG
Mandag d. 6. juni kl. 14.30
i Folkekulturhuset Rebbølcentret

DSK, Verdun og Normandiet
Overlord og D-Dag,
Intet nyt fra Vestfronten er titlen på en berømt bog om det meningsløse myrderi på Vestfronten under 1.verdenskrig.
Da krigen brød ud i 1914, var hele Sønderjylland en del af Tyskland. Og det betød, at alle unge mænd kom til at udøve tysk krigstjeneste for en sag, der ikke var deres. De leste nordslesvigere
kom til at kæmpe på Vestfronten i Flandern i Belgien og i NordFrankrig. 1. Verdenskrig blev hurtigt en stillingskrig, og det betød,
at fronten lå fast gennem hele krigen, hvad der var med til gøre krigens oplevelser særligt grufulde. De leste ville derfor gerne
glemme krigens oplevelser.
I 1936 oprettes foreningen DSK, Dansksindede sønderjyske Krigsdeltagere.

Overlord og D-Dag – invasionen i Normandiet.
Invasionen i Normandiet den 6.juni 1944 skulle vise sig at blive
begyndelsen til enden på Hitlers kontrol med det meste af Europa. Krigens byrder var indtil da primært blevet båret af England,
men fra juni 1941 også af Sovjetunionen, da de blev angrebet af
Tyskland. Sovjetunionen ønskede derfor oprettelsen af den anden
front, som kunne presse Tyskland vestfra.
Men Hitler var forberedt på en allieret landgang. Derfor forskansede han sig bl.a. med Atlanterhavsvolden på hele Europas vestkyst,
incl. Danmarks. Det krævede derfor en omhyggelig og omfattende
planlægning, samt en kæmpe indsats af mandskab og materiel,
for at en landgang skulle kunne lykkes.
GF i Aabenraa er ansvarlig for medlemssiden
Aabenraa: Andreas Brandenhof
tlf. 7464 6502 – mail fhrc@bbsyd.dk
Haderslev: Povl Solmer Frank,
tlf. 4028 5670 – mail svanevej@privat.dk
Rødding-Vejen: Hans Harald Sørensen
tlf. 5154 2075 – mail hhs111@googlemail.com

