Genforeningens-årsmøde i Rødding og Bovlund! Dato: 25.-26. september
2021
PROGRAM:
Lørdag den 25. september:
kl. 11.30: VELKOMST & FORTÆLLING
Jørgen Kloppenborg Skrumsager fortæller om Skibelund Krats betydning
for i indsatsen 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!
Mødested: Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen
kl. 13.30: REGISTRERING OG KAFFE
Registrering i gårdspladsen ved Præstegården på Kirkebakken 2 og
velkomstkaffe m. godbidder af det sønderjyske kaffebord i
præstegårdshaven og konfirmandstuen
kl. 15.00: FOREDRAG
“100-året for Genforeningen - Hvad er det, vi fejrer?”
v/ generalsekretær i Grænseforeningen Knud-Erik Therkelsen
Foredraget er en personlig fortælling, der stiller nye spørgsmål til historien
for at få nye svar og dermed nye perspektiver.
Mødested: Rødding Frimenighedskirke, Kirkebakken, 6630 Rødding
kl. 16.00: GENERALFORSAMLING
Foreningens af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder afholder sin ordinære
generalforsamling 2021 Dagsorden ifølge vedtægterne
Mødested: Foredragssalen på Rødding Højskole, Floors Allé 1, 6630
Rødding
Efter foredraget er der mulighed for besigtigelse af Rødding Højskole,
Danmarks første højskole, fra 1844.

kl. 18.00: MIDDAG
Middag på højskolen, formand for Grundtvigsk Forum Kirsten Margrethe
Andersen, Ribe, bringer en hilsen under middagen
kl. 20.00: KONCERT v/ Den Danske Salmeduo:
“Du skønne land - Genforening og fællessang i nyt lys”
Grænselandets udvikling til forsoning og venskab henover grænsen med
gode vilkår for mindretallene er enestående og sætter stadig sanglige spor.
Alt dette synger vi os ind i denne aften i Frimenighedskirken med Den
Danske Salmeduo, der består af:
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.
kl. 21.00: SOLNEDGANGSTUR OG AFTENKAFFE
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

PROGRAM:
Søndag den 26. september
kl. 10.00: GUDSTJENESTE
Gudstjeneste i Bovlund Frimenighedskirke v. frimenighedspræst Sten
Kaalø, Bovlund Mødested: Bovlund Frimenighedskirke, Bovlund Bjergvej 23,
6535 Tønder
kl.11.30: FROKOST
Pølsebord i Forsamlingshuset
Mødested: Bovlund Forsamlingshus, Bovlund Bjergvej 21, 6535 Tønder

Pris for børn og unges (under 18 år) deltagelse er 250,- kr.
Betaling sker, også gerne samlet for de enkelte menigheder, på konto 9740
8870102128.
Arrangøren oplyser, at et eventuelt 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

kl. 12.30: FOREDRAG v/ historiker og forfatter Jørn Buch
“En røvet datter, dybt begrædt, er kommet frelst tilbage - Genforeningen
2020”
Jørn Buch vil berette om historien op til den skelsættende afstemning og
om de følger, den fik. Mødested: Bovlund Frimenighedskirke
kl. 14.00: KAFFE OG TAK
Efter foredraget siger vi “kaffe og tak” for det sønderjyske årsmøde 2020!
PRAKTISKE OPLYSNINGER:
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.

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

