
Årsmøde i Foreningen af Grundtvigske 

Valg - og Frimenigheder 

Afholdes i år i Rødding, lørdag den 3. oktober, og i Bovlund, søndag den 4. oktober 2020, 

med Sønderjylland og Genforeningen som tema, og under overskriften Som et eventyr  

 

Det lyder som et eventyr, 

et sagn fra gamle dage: 

en røvet datter dybt begrædt, 

er kommet frelst tilbage 

Henrik Pontoppidan i digtet ”Sønderjylland”, 1918, (HS 499) 

 

Mangen eg er for uvejret segnet, 

men endda er vi frejdige i hu; 

viger ej ud af spor, 

for vi kender det ord: 

Det har slet ingen hast for den, som tror! 

J. Ottesen, 1890, (HS 497)  

 

Som et eventyr 

Velkommen til årsmøde i Sønderjylland! 

 

Danmark fejrer Sønderjylland!  

100-året for Genforeningen har på grund af forsamlingsforbuddet fået et helt andet forløb, end først tænkt 

og tilrettelagt. Og også dette årsmøde er udskudt fra juni-måned. 

Jubilæums-fejringen var forberedt som en af de største markeringer af en historisk begivenhed nogensinde.  

En national grundfortælling 

Hvorfor denne interesse for en begivenhed, der fandt sted for hundrede år siden? Fordi Genforeningen er 

blevet til en national grundfortælling. En grundfortælling er en historie, der ligger til grund for den måde, 



hvorpå vi ser og forstår os selv. Den springer ud af en erfaring, der opstår, når en forventning, et ønske, en 

drøm bliver opfyldt - eller ikke bliver det. Sønderjyllands historie rummer flere nationale grundfortællinger, 

men den væsentligste er den om Genforeningen i 1920, hvor en drøm gik i opfyldelse.  

Sindelagsgrænsen 

Den 10. februar 1920 bestemte befolkningen fra Ejderen i syd til Kongeåen i nord med deres stemmeseddel, 

hvilken nation de ønskede at tilhøre. Det slesvigske område, som Danmark tabte i 1864-krigen, blev ved en 

folkeafstemning delt i et dansk og et tysk område. Herved fik vi sindelagsgrænsen ved Kruså. Nordslesvig - 

som vi i dag kalder Sønderjylland - blev igen dansk. Grænsedragningen efterlod et dansk mindretal i 

Sydslesvig og et tysk mindretal i Nordslesvig. 

Danmark som kulturnation 

Efter 1920 opstod et større behov for at definere, hvad dansk kultur er. Grundtvig, højskolebevægelse, den 

nationale sag om Sønderjylland og statsdannelsen smeltede sammen. Der opstod en stigende interesse for 

det fælles danske og det nationale fællesskab. Genforeningen har således haft stor indvirkning på Danmark 

som kulturnation. 

Dansk-tysk venskabsår 

Et dansk-tysk kulturelt venskabsår er meget vel placeret i 100-året for Genforeningen. I grænselandet er det 

dansk-tyske forhold gået fra et “mod hinanden” over et ”med hinanden” til et “for hinanden”. I dag er 

Danmark og Tyskland både gode naboer og tætte partnere - politisk, historisk, økonomisk og kulturelt - og 

et grænseoverskridende samarbejde er af betydning for begge lande. 

Velkommen til Genforeningens-årsmøde  i Rødding og Bovlund! 

 

 

ÅRSMØDEPROGRAMMET 

VELKOMST & FORTÆLLING 

Lørdag den 3. oktober kl. 12.00 

Skibelund Krat, anlagt som national møde- og festplads i 1865, er i dag omgivet af mindesmærker og de 

mest populære er Modersmålet og Magnusstenen af Vejen-kunstneren Niels Hansen Jacobsen. Jørgen 

Kloppenborg Skrumsager fortæller om stedets betydning for den årelange indsats for at få Sønderjylland 

tilbage som en del af det danske rige. Helge Elbæk m.fl. serverer på samme tid og sted ringridderpølser fra 

grillen og byder velkommen til Sønderjylland! 

Sted Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen 

 

 



REGISTRERING OG KAFFE 

Lørdag den 3. oktober fra kl. 13.30 

Velkommen til Rødding! 

Registrering i gårdspladsen ved Præstegården på Kirkebakken og velkomstkaffe m. godbidder af det 

sønderjyske kaffebord i præstegårdshaven og konfirmandstuen 

Sted Præstegården, Kirkebakken 2, 6630 Rødding 

FOREDRAG 

Lørdag den 3. oktober kl. 15.00 

100-året for Genforeningen. Hvad er det vi fejrer? 

v/ generalsekretær i Grænseforeningen Knud-Erik Therkelsen 

Hvorfor skal vi overhovedet beskæftige os med begivenhederne for 100 år siden? Hvad er relevansen i dag? 

Foredraget vinkler historiefortællingen respektfuldt, men på en måde, så begivenhederne dengang sættes i 

sammenhæng med nutidens udfordringer. Hvor peger grænsedragningen i 1920 hen i nutid og fremtid, 

hvor grænsebegreb, grænseland og identitet er under forandring.  

Foredraget er en personlig fortælling, der stiller nye spørgsmål til historien for at få nye svar og dermed nye 

perspektiver. 

Sted Rødding Frimenighedskirke, Kirkebakken, 6630 Rødding 

 

GENERALFORSAMLING 

Lørdag den 3. oktober kl. 16.00 

Foreningens af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder afholder sin ordinære generalforsamling 2020 

Sted Foredragssalen på Rødding Højskole, Floors Allé 1, 6630 Rødding 

 

HØJSKOLEN 

Derefter mulighed for besigtigelse af Rødding Højskole, Danmarks første højskole, fra 1844 

MIDDAG 

Lørdag den 3. oktober kl. 18.00 

Middag på højskolen, formand for Grundtvigsk Forum Kirsten Margrethe Andersen, Ribe, bringer en hilsen 

under middagen 



KONCERT 

Lørdag den 3. oktober kl. 20.00 

Den Danske Salmeduo: Du skønne land - Genforening og fællessang i nyt lys 

Store dele af den danske sangskat blev skabt under påvirkning af opgøret om hertugdømmerne og de 

efterfølgende genforeningsbestræbelser; og afspejler udformningen af Danmark som den nationalstat, vi 

kender i dag. Grænselandets udvikling til forsoning og venskab henover grænsen med gode vilkår for 

mindretallene er enestående og sætter også stadig sanglige spor. Alt dette synger vi os ind i denne aften i 

Frimenighedskirken med Den Danske Salmeduo: 

Christian Vuust (f. 1964) er saxofonist, klarinettist og komponist. Docent ved Det Jyske 

Musikkonservatorium.  

Hans Esbjerg (f. 1967) er pianist og organist ved Christianskirken i Fredericia. Uddannet fra 

konservatorierne i Esbjerg og Aarhus. Tidl. organist i Rødding Frimenighed.  

 

SOLNEDGANGSTUR OG AFTENKAFFE 

Lørdag den 3. oktober kl. 21.00 

Mulighed for gåtur i mørket, mens vi synger Sten Kaaløs Gå i mørket med lyset! 

 

OVERNATNING 

Privat i Rødding og Bovlund, på Rødding Højskole, eller arrangeret på anden vis, hvor der også serveres 

morgenmad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GUDSTJENESTE 

Søndag den 4. oktoberi kl. 10.00 

Gudstjeneste i Bovlund Frimenighedskirke v. frimenighedspræst Sten Kaalø, Bovlund 

Sted Bovlund Frimenighedskirke, Bovlund Bjergvej 23, 6535 Tønder 

 

FROKOST 

Søndag den 4. oktober kl.11.30 

Pølsebord i Forsamlingshuset 

Sted Bovlund Forsamlingshus, Bovlund Bjergvej 21, 6535 Tønder 

 

FOREDRAG 

Søndag den 4. oktober kl. 12.30 

En røvet datter, dybt begrædt, er kommet frelst tilbage – Genforeningen 2020  

v/ historiker og forfatter Jørn Buch 

Den største stund. Den bedste gave. Eller som Henrik Pontoppidan digtede: Det lyder som et eventyr, et 

sagn fra gamle dage, en røvet datter, dybt begrædt, er kommet frelst tilbage. Ordene og sangene var 

mange, og euforien stor ved Genforeningen i 1920. 56 år efter det forsmædelige nederlag i 1864 var det 

slut med at vente og længes. Sønderjylland kom igen hjem til Danmark. Og som det bedste havde 

sønderjyderne selv valgt, om de skulle høre til Danmark eller Tyskland.  

Folkenes selvbestemmelsesret lå i tidsånden, og sønderjyderne kunne fejre, at de igen fik en dansk konge, 

og at de nu var en del af den danske nationalstat.  Så måtte de leve med, at Hertugdømmet Slesvig blev delt 

over på midten, og at den nye grænse skabte mindretal på begge sider. 

Jørn Buch vil berette om historien op til den skelsættende afstemning og om de følger, den fik. 

Sted Bovlund Frimenighedskirke 

 

KAFFE OG TAK  

Derefter kaffe og Tak for det sønderjyske årsmøde 2020! 

 

- 



BØRN OG UNGE 

Børn og unge er meget velkomne til det sønderjyske årsmøde og der arrangeres program og aktiviteter 

svarende til de tilmeldtes alder (oplys gerne alder ved tilmelding). Lørdag vil der bl.a være mulighed for at 

gå i svømmehallen i Rødding sammen med de unge, der tager sig af børne og unge-programmet. 

TILMELDING 

Tilmelding sker gerne samlet for de enkelte menigheder til Aarsmoede2020@gmail.com og senest den 21. 

september. Der er en enhedspris for deltagelse i årsmødet på 650,- kr. Pris for børn og unges (under 18 år) 

deltagelse er 250,- kr. Betaling sker, også gerne samlet for de enkelte menigheder, på konto 2451 

7303020094.  

Ønske om privat indkvartering tilkendegives samtidig med tilmelding til årsmødet, og tilbagemelding herom 

sker umiddelbart efter tilmeldingsfristen, så man ved, hvor man skal sove. Der er i et vist omfang mulighed 

for overnatning på Rødding Højskole for 450,- kr. m. eget sengelinned, ønske herom tilkendegives også ved 

tilmelding. 

KØRSELSVEJLEDNING 

Adresser på årsmødets lokationer i Skibelund, Rødding og Bovlund er opgivet i programmet  

 

 

 

mailto:Aarsmoede2020@gmail.com

