GRÆNSELANDET OG DETS MENNESKER
Fortællinger om den store og den lille historie
Højskoledag den 13. januar 2019

Velkommen til højskoledag, hvor der indbydes til gudstjeneste og inspirerende foredrag, musik,
sang og fortælling. Alt sammen noget vi håber, kan give næring til samværet, samtalen og dagliglivet.
Med årets tema om „Grænselandet og dets mennesker“ tager vi forskud på hundredåret for
Sønderjyllands genforening med Danmark, og dermed også på et stort kapitel i såvel Sønderjyllands
som Danmarks historie. Sønderjylland (Slesvig) har en lang og kompliceret historie i forholdet mellem
dansk og tysk på såvel det storpolitiske og samfundsmæssige plan, som mennesker imellem. Gennem
højskoledagen belyses „Den store historie“ med de politiske og samfundsmæssige forhold og de
brydninger og modsætninger, der var mellem dansk og tysk og de to mindretal på hver sin side af
grænsen. „Den lille historie“ handler om, hvad de politiske beslutninger fik af betydning for de
mennesker, der levede og lever her i spændingen mellem det danske og tyske, hvor menneskene
på flere planer befandt og befinder i grænselandet. Således kan vi spejle nutiden og vort eget liv i
det historiske, da vi alle på hver vores måde lever i et grænseland mellem „Dem og Os“, „Dit og
Mit“ , „Sandhed og Løgn“.
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Tyskland efter en folkeafstemning. Men
der skulle gå endnu en generation, før
der faldt ro over grænsen. I 2020 er det
100 år siden, den dansk-tyske grænse
blev trukket. Den har vist sin slidstyrke
ved at modstå både det tyske mindretals
krav om at komme „heim ins Reich“
1933-1945 og det danske mindretals
stærke ønske om et „Danmark til
Ejderen“ efter 1945.“

PROGRAM
Kl. 10:30 – 11:30 Gudstjeneste i Aulum
Kirke ved valgmenighedspræst Ronald
Risvig. Gudstjenestens salmer, musik,
tekster og prædiken belyser dagens
tema.
Kl. 11:45 – 12:30 Frokost i Aulum
Fritidscenter
12.30 – 12:45 Velkommen og sang

Vil du vide mere kan du se et eller flere,
af i alt 10 afsnit om Syd-og
Sønderjyllands
historie
ved
museumsinspektør Rene Rasmussen.
Du googler blot: TV Syd 100 år i Sydog Sønderjylland

Foto: Privat

12:45 – 14:45 „Den store historie“ Ved
Rene Rasmussen, Museumsinspektør
på Sønderborg Slot, der skriver:
„Sønderjylland (Slesvig) har en lang og
kompliceret historie mellem dansk og
tysk, mellem Danmark og Holsten. Som
grænseland har landsdelen både været
bro mellem Danmark og Tyskland og
frontlinje i nationalitetskampen mellem
dansk og tysk. Som regel har det været
begge dele på én gang! Som
hertugdømme var Sønderjylland
(Slesvig) både et dansk len og samtidig
knyttet tæt til Holsten. Men da den
nationale tanke og de demokratiske
krav om frihed og folkestyre slog
igennem i begyndelsen af 1800-tallet,
blev spørgsmålet om Sønderjyllands
fremtid det mest akutte spørgsmål i
dansk historie: Var sønderjyderne en del
af det danske folk og hørte landsdelen
som sådan med i en folkestyret dansk
stat? Eller var de tvært imod slesvigholstenere, hvis fremtid lå i et samlet
Tyskland? Fire krige skulle der til: 18481850, 1864, 1866 og 1914-1918, før
spørgsmålet blev løst ved i 1920 at dele
Sønderjylland mellem Danmark og

Rene Rasmussen
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Kl. 14:45 – 15:15 Kaffepause

Foto: Privat

15:15 – 15:45 Musikalsk indslag og
fællessange til belysning af dagens tema
ved organist Jane Vennersdorf og
valgmenighedspræst Ronald Risvig,
hvor også kirkesangerne Irene Særkjær
og Ninna Hauge Særkjær medvirker

Siegfried Matlok

Jane Vennersdorf

Ronald Risvig

Siegfried Matlok er født i 1945 i
Sydslesvig i en dansk-tysk grænsefamilie
og havde i sin opvækst de nationale
modsætninger tæt inde på livet. Matlok
gik i skole i Flensborg og blev senere
udlært som journalist fra den
tysksprogede, men dansksindede avis,
Südschleswigsche Heimatzeitung. Han
var chefredaktør i næsten 40 år på den
tyske avis „der Nordschleswiger“ i
Aabenraa, og er stadig en aktiv stemme
som seniorkorrespondent og politisk
kommentator for bladet og i de danske
medier.
Du kan opleve Siegfried Matlok fortælle
sin livshistorie – du googler blot: TV –
Syd Livshistorier – Siegfried Matlok

Irene Særkjær

Ninna Hauge Særkjær

Kl. 17:15 Tak for i dag – en sang og
suppe til at gå hjem på.

15:45 – 17:15 „Den lille historie“ Ved
Siegfried Matlok, der beretter om:
„En grænseoverskridende historie –
personlige erfaringer på begge sider af
grænsen og i begge mindretal.“

Søndagens Gudstjeneste foregår i
Aulum Kirke, Kirkegade 20, Aulum.
Alle foredrag og al forplejning foregår
i Aulum Fritidscenter, Markedspladsen
10, Aulum
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TILMELDING OG PRISER
A: Hele dagen inkl. fuld forplejning ................................................... kr. 350,00
B: Frokost og Foredrag „Den store historie“ og kaffe ..................... kr. 225,00
C: Kaffe - Foredrag „Den lille historie“ og suppe ............................ kr. 225,00
Drikkevarer betales særskilt

Tilmelding kan ske på to måder:
Enten ved at sende en mail til ronald-risvig@hotmail.com oplys om du tilmelder
dig A – B eller C og evt. antal personer for hhv. A – B eller C.
Du kan også ringe til valgmenighedspræst Ronald Risvig på 97 47 24 13 og
tilmelde dig.
Tilmelding så tidligt som muligt og senest den 8. januar
Betaling:
Beløbet betales forud på konto nr.: 7617 - 1007891
Ved betaling oplys da navn og antal tilmeldte. Kan man ikke betale ved en af
de to nævnte måder, kontakt da Ronald Risvig på telefon 97 47 24 13.
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