DAGSPROGRAM
Kl. 07.20
Kl. 08.00
Kl. 09.00
Kl. 10.00
Kl. 12.00
Kl. 14.00
Kl. 18.00
Kl. 19.30
Kl. 21.00

Mulighed for morgenmotion (husk tøj)
Morgenmad
Morgensamling
Foredrag / undervisning / udflugt
Frokostbuffet
Foredrag / undervisning / udflugt
Kaffe, te og kage
To-retters aftensmad
Aftenarrangement
Aftenkaffe, te og lidt sødt

Kursus 8

6 dage

17.02. - 22.02.2020

GENFORENINGEN
2020

MEDVIRKENDE

• Mette Bock, tidl. kulturminister, tidl. fmd. for
Grænseforeningen
• Siegfried Matlok, tidl. chefredaktør, Der Nordschleswiger
• Jørn Buch, historiker, tidl. fmd. for Grænseforeningen
• Frode Munksgaard, TV-tilrettelægger
• Rene Karpantschof, historiker og forfatter
• Anna Elisabeth Jessen, forfatter
• Helge Teglgård, musiker og højskolelærer
• Helle Bak Holvad, højskoleforstander
• Carsten Holvad, højskoleforstander

KURSUSLEDERE

• Peter Kramer, journalist og tidl. direktør for TV2/
Østjylland
• Jørgen Koldbæk, journalist og tidl. direktør i
Skandinavisk Film Kompagni

PRIS

Kr. 4.550,Rabat: 400 kr. pr. pers. ved enkeltværelse uden havudsigt
eller ved indkvartering i delt dobbeltværelse.

Rude Strand er en højskole efter Grundtvigs tanker.
En af Danmarks smukkeste beliggende højskoler lige
ud til Østjyllands idylliske kyst og med udsigt over
Kattegat til Samsø, Tunø og Helgenæs.

Rude Strand Højskole Kystvejen 114 8300 Odder
Tlf. 86 55 89 44 info@rudestrandhojskole.dk
www.rudestrandhojskole.dk
l

l
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I 2020 fejrer vi 100-året for Genforeningen - kulminationen på sønderjydernes lange kamp for igen at
blive en del af Danmark efter nederlaget i 1864.
På dette kursus dykker vi ned i historien om, hvad
der skete før, under og efter afstemningerne i 1920,
som resulterede i, at nordslesvigerne igen kunne
hejse Dannebrog og hylde Kong Christian 10. på
den hvide hest – mens Sydslesvig forblev under tysk
flag. Vi skal møde engagerede fortællere med både
dansk og tysk baggrund, diskutere nationalisme
og beskyttelse af mindretal, synge de gode sange
fra perioden og smage det sønderjyske kaffebords
herligheder.
På en heldagsudflugt krydser vi den gamle grænse
ved Kongeåen og besøger bl.a. Skamlingsbanken,
hvor folkemøder med tusinder af deltagere var med
til at holde de dansksindedes kampgejst oppe.

“

Kom og vær med
i et muntert, hjertevarmt
og nysgerrigt fællesskab
med masser af vitaminer
til hjerte og hjerne

“

PROGRAM

MANDAG DEN 17. FEBRUAR
Kl. 14-15
Kl. 15.45
Kl. 19.30

Ankomst og indkvartering
Kaffe, te og boller
Præsentation og intro til kurset
Grænselandets sange v/ Helge Teglgård.

TIRSDAG DEN 18. FEBRUAR

Kl. 10.00 “En grænse for demokratiet”
v/ Jørn Buch.
Hvorfor blev Sønderjylland delt? Hvorfor kom
grænsen til at gå, hvor vi kender den i dag? Er den
dansk-tyske grænse trukket retfærdigt? Det er nogle
af de spørgsmål, historikeren Jørn Buch tager fat
på i sin fortælling om tiden mellem 1864 og Genforeningen i 1920. Grænsen er ikke kun en fysisk
og historisk adskillelse af Danmark og Tyskland.
Det er også en demokratisk sindelagsgrænse,
mener Jørn Buch.
Kl. 14.00 “Grænselandets grundlov – politisk
kunst” v/ Mette Bock.
Grænselandet burde være en del af UNESCOs
verdensarv, mener tidl. kulturminister Mette Bock.
Hun kalder den danske og tyske håndtering af nationale mindretal for politisk kunst, der kan bruges i
brændpunkter andre steder i verden. Vendepunktet
var København-Bonn-erklæringerne i 1955. Mette
Bock fortæller om mesterstykket.
Kl. 19.30 Samtalesalon v/ Helle Bak Holvad.
En aften helliget kursusdeltagernes egne erindringer
og erfaringer om og fra grænselandet.

ONSDAG DEN 19. FEBRUAR

Kl. 10.00 “På den anden side” v/ Siegfried Matlok.
Genforeningen har flere sider. Sigfried Matlok er
opvokset i en tysk-dansk familie syd for grænsen,
og hans personlige historie er også historien om
de nationale spændinger. Sigfried Matlok var i
mange år chefredaktør for det tyske mindretals avis
i Danmark, Der Nordschleswiger, og leder af mindretallets sekretariat i Folketinget.
Kl. 14.00 “100 års familiehistorie”
v/ Anna Elisabeth Jessen.
Med afsæt i sin anmelderroste roman ”Om hundrede
år” præsenterer forfatteren Anna Elisabeth Jessen et
stykke danmarkshistorie, landbrugshistorie og kvindehistorie, som den opleves i en sønderjysk familie.
Romanen tager udgangspunkt i en sønderjyde, der
aldrig vender hjem fra 1. verdenskrig. Slægtsgården
overtages af hans søster og svoger, og historien om
dem og deres fem børn bliver en skæbnefortælling
om et helt århundrede – fra 1914, via Genforeningen,
2. verdenskrig og frem til vore dage.
Kl. 19.30 Quiz-aften v/ Peter Kramer.

TORSDAG DEN 20. FEBRUAR

Kl. 09.00 Busafgang til Sønderjylland
Heldagsudflugt til området omkring den gamle
grænse ved Kongeåen. Vi besøger bl.a. Genforeningsmuseet i Frederikshøj og ”Kongens Alle”, hvor
Kong Christian 10. red over grænsen på den hvide
hest, Malgré Tout, den 10. juli 1920. Vi stiger også
til tops på Skamlingsbanken, det højeste punkt i
det gamle Sønderjylland og samlingssted for
tusinder af deltagere i store folkemøder.

Kl. 19.30

Filmaften

FREDAG DEN 21. FEBRUAR

Kl. 10.00 “Fra borgerkrig til moderne
danskhed” v/ Rene Karpantschof.
Genforeningen løste mange års national strid, da
Slesvig blev delt langs nutidens dansk-tyske grænse.
Historiker og forfatter Rene Karpantschof fortæller
om delingstankens historie – med dens fredsforslag,
tragiske borgerkrig og bidrag til den moderne
”danskhed”. Hans nye bog ”De stridbare danskere”
om tiden 1848-1920 udkommer i oktober 2019.
Kl. 14.00 “Sådan oplevede de afstemningen”
v/ Frode Munksgaard.
TV-tilrettelæggeren Frode Munksgaard tager udgangspunkt i en levende beskrivelse af, hvordan en
familie oplevede afstemningsdagene i 1920. Han er
selv vokset op i Sønderjylland med de gnidninger,
som fra tid til anden opstod mellem det danske og
tyske – men har også mærket hvordan de nationale
spændinger langsomt fandt deres fodfæste, så man
i dag har et Sønderjylland, som virkelig har fået gavn
af de nationale kulturelle forskelligheder.
Kl. 17.45 Hvidvin i dagligstuen
Herefter afslutningsmiddag og musikalsk underholdning.

LØRDAG DEN 22. FEBRUAR
Kl. 09.00 Morgensamling
Herefter afrejse.

