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På de følgende sider findes en liste med inspiration til aktiviteter til lokalforeningerne i Grænseforeningen. 

Ønsket har været at sammensætte en alsidig liste, og det er håbet, at listen vækker nysgerrighed og bliver 

brugt i arbejdet med at planlægge aktiviteter i lokalforeningerne. 

Aktiviteterne på listen er inddelt efter emner og derefter knyttet til et eller flere af følgende temaord 

• Oplev det hjemmefra

• Udflugt og rejser

• Gør noget sammen

• For børn

• Samarbejde med andre

• Musik, bøger og film

Listen er på ingen måde fuldstændig, og Grænseforeningen modtager gerne forslag til yderligere aktiviteter 

til listen på info@graenseforeningen.dk. 

Listen opdateres løbende, og den nyeste version kan findes på https://graenseforeningen.dk/service-

lokalforeninger. 

Grænseforeningens konsulenter og sekretariatsmedarbejdere står også klar til at hjælpe lokalforeningerne. 

Find kontaktoplysninger på https://graenseforeningen.dk. 

https://graenseforeningen.dk/service-lokalforeninger
https://graenseforeningen.dk/service-lokalforeninger
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Genforeningssten 

 

Genforeningssten 

 

Udflugt og 
rejser 

Gør noget 
sammen 

For børn Samarbejde 
med andre 

 

Find alle genforeningsstenene i Danmark på vores kort. Der kan arrangeres ture og vandringer ifm 

disse. Lav gerne quizzer, små opgaveløb og lignende til børnefamilierne og husk altid lidt 

forplejning ved arrangementerne. Man kan med fordel koble en rute med opgaver til besøgene af 

enkelte sten i et område. Her vil digitale skattejagts app være gode at bruge. Fx ”Locatifys 

Turfhunt funktion”, Spejdernes ”Woop App” eller Actionbound Appen. De findes alle både i 

AppStore og Google Play. Lav evt. i samarbejde med en spejderorganisation et løb. Se kortet og 

beskrivelserne af stenene her: https://graenseforeningen.dk/om-graenselandet/genforeningssten  

 

Genforeningssten: Plant en rose 

 Udflugt og 
rejser 

 For børn   

Plant en rose. Udflugt til stenen, hvor Genforeningsrosen plantes ved stenen, der laves ”aftryk” af 
stenens tekst (med børn) eller de laver efterfølgende deres egen genforeningssten. 

 

  

https://graenseforeningen.dk/om-graenselandet/genforeningssten
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Genforeningssten: Talende monumenter i Rudersdal 

 

Udflugt og 
rejser 

  Samarbejde 
med andre 

 

Ring til en genforeningssten. Flere historiske monumenter har fået en QR kode og et tlf.nr. Ved 

besøg til disse kan man få viden om deres historie ved at ringe til et angivet nummer eller scanne 

QR-koden. Kan genforeningsstenene i dit lokalforeningsområde vækkes til live igen på samme 

måde? Engagér kommunen i dette arbejde med henvisning til Rudersdal kommune. Læs mere om 

dette her: 

https://museer.rudersdal.dk/files/media/2020/50/rud_komm_gaa_i_naturen_4floej_talende_mo

numenter_2020_tilweb.pdf  

 

Genforeningssten: 100 års varde 

 

Udflugt og 
rejser 

Gør noget 
sammen 

For børn   

Placering af en 100 års sten. Aktiviteten kunne være at alle bygger en form for ”varde” med 

medbragte sten fra deres hjemsted. 

 

  

https://museer.rudersdal.dk/files/media/2020/50/rud_komm_gaa_i_naturen_4floej_talende_monumenter_2020_tilweb.pdf
https://museer.rudersdal.dk/files/media/2020/50/rud_komm_gaa_i_naturen_4floej_talende_monumenter_2020_tilweb.pdf
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Generationsmøder 

 

Generationsmøder: Besøg en børnehave  

  Gør noget 
sammen 

For børn Samarbejde 
med andre 

 

Arrangér et besøg i en børnehave. Lav udvalgte aktiviteter fra fx Aktivitetsbog: Sigurd fortæller om 
Genforeningen indeholder kreative, sjove lege, opskrifter og opgaver, som du kan lave alene eller 
sammen med andre. Invitér derefter børn og forældre til et arrangement i lokalforeningen, hvor 
der er mad og aktivitet rettet mod målgruppen. Få en invitation med hjem med børnene samme 
dag I er på besøget. 

 

Generationsmøder: De gamle dyder 

  Gør noget 
sammen 

For børn Samarbejde 
med andre 

 

Den ældre generation lærer de unge, hvordan man laver mad som i gamle dage, strikker og 

broderer måske ud fra sønderjyske traditioner og mønstre. Fx ”Vi bager sønderjydske kager 

(opskrifter i aktivitetsbogen til Sigurd fortæller om genforeningen: Knepkage, Gode råd, 

Rugbrødslagkage, alkoholfri-grogg) Man kan evt. låne skolekøkkener til det og få lokale handlende 

til at levere varerne. (Erfaringer fra Coop er en max pris for middag på 50 kr. for voksne og 25 kr. 

for børn). Kunne også være i samarbejde med Spis sammen arrangementer. Fermentering, 

madlavning med lokale råvarer uden madspild, genbrug og klassiske håndværk er igen i fokus. Lav 

et arrangement i samarbejde med andre foreninger, der har dette i fokus.  
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Generationsmøder: Lokalhistorisk interesse 

  Gør noget 
sammen 

  

 

Dyrk den lokalhistoriske interesse og fortæl de gode historier, der binder stedet sammen med 

grænselandet. Lav fx en fortælleaften gerne i samarbejde med projektet ”Danmark Fortæller”. 

Hvilke eksempler findes i lokalforeningens område som er finurlige vinkler eller personlige 

historier, der kan knyttes til grænselandet eller mindretallenes historie? Hvad bringer relevansen 

ind i nutidens lokalfokus? Eksempel:  

I Kalundborg blev der i sin tid blev anlagt en flyveplads udenfor byen af en sønderjyde for, at han 

kunne flyve hurtigt mellem landsdelene. Hvad bruges den til nu? 

I Odense blev sønderjyske krigsfanger sejlet hjem fra 1. verdenskrig og besøgte byen i 3 dage. De 

blev modtaget af tusindvis af odenseanere langs kanalen. Der blev i 2020 rejst en helt ny 

genforeningssten til minde om dette. Hvor er efterkommerne af de odenseanere som husede dem 

og deltog i festen med byens spidser nu mon og hvad kan de fortælle om modtagelsen? 

 

Generationsmøder: Erindringsværksted/Fortællesalon 

  Gør noget 
sammen 

 

Samarbejde 
med andre 

 

Lokalhistorisk arkiv: Invitér herboende sønderjyder eller andre med relation til grænselandet til en 

aften, hvor de får værktøjer til at lave erindringer. Lav fx i samarbejde med dit lokalhistoriske arkiv 

og andre foreninger. Kunne også være en fortællesalon i samarbejde med projektet Danmark 

Fortæller. 
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Generationsmøder: Fællesskab på tværs af grænsen 

Udflugt og 
rejser 

Gør noget 
sammen 

Samarbejde 
med andre 

Skab fællesskab lokalt ud fra Grænseforeningens interesseområder med fokus på samvær en 

hyggelig eftermiddag/aften. ”Fællesskab på tværs af grænser”. Genopdag venskabsforbindelser i 

Sydslesvig eller skab nye. SSF distrikternes medlemmer er meget interesserede i at få danske 

kontakter og besøgsmuligheder. 

Generationsmøder: Generationspassiar 

Gør noget 
sammen 

Saloner eller foredrag med fokus på mødet mellem generationer. Eksempler ”Det Grå Guld” 

foredrag i Aabenraa Grænseforening eller samtalecaféen ”Sydslesvigere i tre generationer taler 

ud” i Randers Grænseforening: Tre generationer, tre synsvinkler, tre meninger. 

Generationsmøder: Sigurd fortæller om genforeningen - aktivitetsbog 

Gør noget 
sammen 

For børn 

Levendegøre historien: Fx anvende ”Sigurd fortæller om genforeningen – aktivitetsbog” til at 

arbejde kreativt med grænselandets historie. 
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Generationsmøder: Spil/legedag 

  Gør noget 
sammen 

For børn   

Til en spil- eller legedag kan I skabe aktiviteter for både børn og voksne. I kan f.eks. tage 

udgangspunkt i Grænseforeningens spil ”Lige til Grænsen” og ”1864”, i traditionelle sønderjyske 

lege, fælles madlavning med traditionelle sønderjyske opskrifter, sønderjyske kager, quiz eller 

opgaveløb med opgaver om Grænselandet og genforeningen (måske ovenikøbet på sønderjysk), 

male historiske tegninger, bogen ”Sigurd fortæller om genforeningen” eller andre relevante bøger 

fra biblioteket. Arrangementskasse med quiz, præmier, tegninger mv. kan bestilles på 

sekretariatet. 

 

Generationsmøder: Quiz og brætspil 

  Gør noget 
sammen 

 

  

Lav en quizaften. Brug fx Grænseforeningens små quizzer. Eller spørgsmålene fra 

Grænseforeningens undervisningssite: https://ietgraenseland.graenseforeningen.dk/  Historielab. 

Dk har og quizzer https://historielab.dk/til-undervisningen/quizzer-og-opgaver/.  

Brætspil: Spil Grænseforeningens ”Lige til grænsen” som er et enkelt og sjovt quizspil om 

alverdens grænser - geografiske såvel som personlige, politiske og sproglige. Spillet indeholder 

300 spørgsmål om alt fra, hvornår sønderjyderne begyndte at sige "mojn", til hvor stor en andel af 

barselsorloven, der gennemsnitligt tages af fædre Kan købes i vores webshop: 

https://shop.graenseforeningen.dk/shop/lige-til-graensen-288p.html  

 

  

https://ietgraenseland.graenseforeningen.dk/
https://historielab.dk/til-undervisningen/quizzer-og-opgaver/
https://shop.graenseforeningen.dk/shop/lige-til-graensen-288p.html
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Generationsmøder: Sydslesvig Crew 

 

Udflugt og 
rejser 

    

Besøg en dansk mindretalsskole og bliv modtaget af elever fra Sydslesvig-Crew, der fortæller om 

deres lokalområde. Kontakt via sekretariatet. 

 

Generationsmøder: Paneldebatter 

 

 Gør noget 
sammen 

 Samarbejde 
med andre 

 

Paneldebat mellem traditionel opfattelse af mindretal og samtidig levet erfaring fra mindretallet. 

Med repræsentanter fra mindretallet fra ung side og vores lokale Grænseforeninger samt ældre 

generation af mindretal. Hvordan er man mindretal i et velfungerende mindretal i DK/DE som i 

dag? Kan kobles til oplæg med fx elevambassadører /KMA i skolesammenhæng og så mødet med 

en lokalforening om aftenen. 

 

Generationsmøder: Workshops med gamle håndværk 

  Gør noget 
sammen 

 

Samarbejde 
med andre 

 

Knyt traditionelle håndværk med kulturhistorien. Eksempel ”Broderi og Grænser” en 

workshoprække med broderi af fortolkninger af grænser samt oplæg om broderiet som 

kampmiddel. Arrangér fx noget sammen med et museum i dit lokalområde. 
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Udflugter 

 

Udflugter: Inspiration til udflugtsmuligheder 

 

Udflugt og 
rejser 

    

Mange hjemmesider og rejsearrangører formidler udflugter til Grænselandet og Sydslesvig. Bliv 

inspireret her: Oplev Sydslesvig https://www.oplev-sydslesvig.dk/ . Dette site har også turforslag 

og seværdigheder mm. man kan blive inspireret af samt en aktuel kalender. Eller 

marketingsorganisationen for Flensborg, Lyksborg, Langballe og Harreslev: 

https://www.flensburger-foerde.de/da/ . Destinationer i Sønderjylland kan du finde inspiration til 

her: https://www.visitsonderjylland.dk/ Grænseforeningen har etableret en kontakt til historiske 

rejser som arrangerer busture med fokus på historieformidling: https://historiskerejser.dk/  

 

Udflugtssted/overnatning: Christianslyst 

 

Udflugt og 
rejser 

    

Christianslyst: Christianslyst Lejrskole og Kursuscenter drives af Dansk Skoleforening for 
Sydslesvig. De tilbyder enkeltværelser, dobbeltværelser samt værelser med 4 og 6 senge. Alle med 
eget bad og toilet til overnatning centralt i Sydslesvig og kun 50 km fra den dansk-tyske grænse.  
Læs mere på www.christianslyst.de  

Andre muligheder for overnatning: 

Skipperhuset i Tønning, www.skipperhuset.de 

Spejderlejren i Tydal, www.tydal.dk 

Trenehytten i Tarp, www.sdu.de 

 

  

https://www.oplev-sydslesvig.dk/
https://www.flensburger-foerde.de/da/
https://www.visitsonderjylland.dk/
https://historiskerejser.dk/
http://www.christianslyst.de/
http://www.skipperhuset.de/
http://www.tydal.dk/
http://www.sdu.de/
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Udflugter: Dannevirke Museum 

 

Udflugt og 
rejser 

    

Danevirke er det største fortidsminde i Nordeuropa og UNESCO verdensarv. På Danevirke 

Museum nær Slesvig by kan i bl.a. opleve fæstningsanlæggets historie fra 500-tallet til 1800-tallet, 

dets nationale og mytologiske betydning, en udstilling om det danske mindretals historie og 

museets arkæologiske park. Museet tilbyder flere forskellige rundvisninger og aktiviteter. 

Læs mere på www.danevirkemuseum.de  

Der er naturligvis mange interessante museer bl.a. genforeningsmuseet og mange andre, der 

formidler relevant historie med interesse for Grænseforeningen. Find flere på Grænseforeningens 

hjemmeside og læs også om det nye tyske mindretals museum via dette link: 

https://graenseforeningen.dk/search/node?keys=museum   

 

Udflugter: Vandre -og cykelture  

 

Udflugt og 
rejser 

    

I anledning af genforeningsåret 2020 er flere ruter blevet beskrevet og fået opmærksomhed. 
Gendarmstien er den mest kendte rute i Grænselandet, men der findes mange ruter bl.a. langs 
den gamle kongeåsgrænse med beskrivelser af kulturhistorien langs denne. 
https://sites.google.com/view/hergikgraensen  

Grænsestien i Esbjerg på 48 km er blevet renoveret som del af genforeningsfejringen. Esbjerg 
Kommune står bag renoveringen. Undervejs får man historien om den dansk-tyske landegrænse 
fra 1864 til 1920. 

 https://grænsesti.dk/  

En aktivitet kunne være at arrangere kulturelle/historiske vandringer fx i samarbejde med andre 
foreninger. Tilsæt smagsoplevelser på ruten for at gøre det endnu mere attraktivt at deltage. 
Og/eller quiz eller små opgaveposter. 

 

http://www.danevirkemuseum.de/
https://graenseforeningen.dk/search/node?keys=museum
https://sites.google.com/view/hergikgraensen
https://grænsesti.dk/
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Udflugter: Kunst i landskabet: Markering af genforeningen i Sønderborg 

Udflugt og 
rejser 

Projektet ”Spejlinger”: Spejlinger – 7 kunstdesigns fordelt i Sønderborg Kommune.  

Tag ud og oplev de 7 fine og spændende kunstdesigns skabt af danske og tyske kunstnere i 

anledning af genforenings-jubilæet. 

https://sonderborg.dk/temaer/genforeningen/spejlinger/ 

https://sonderborg.dk/temaer/genforeningen/spejlinger/
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Kultur -og minoritetsmøder 

 

Kultur -og minoritetsmøder på tværs af grænsen 

 

Udflugt og 
rejser 

Gør noget 
sammen 

 

Samarbejde 
med andre 

 

Møder på tværs af grænsen med et overordnet tema i form af fælles interesse foruden det direkte 

møde og kendskab til hinanden. Temaer kunne være klima og bæredygtige løsninger, som der er 

stor opmærksomhed på ikke mindst syd for grænsen, eller spor af vikingerne – besøg i Slesvig og 

Midtsjælland. 

 

Kultur og minoritetsmøder: Andre foreninger 

    Samarbejde 
med andre 

 

Organisationen ”MinoDanmark” vil gerne samarbejde med Grænseforeningen og ser sin egen 

mission som et spejl af denne. Fælles aktiviteter kunne være en mulighed især i universitetsbyer 

og for en yngre målgruppe. Mino Danmark støtter den demokratiske samtale og en fælles 

konstruktiv debat om fremtidens Danmark. Mino Danmark engagerer særligt, men ikke kun, 

minoritetsetniske danskere gennem fællesskaber, kulturelle events og oplysning. 
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Kultur og minoritetsmøder: Madhold 

  Gør noget 
sammen 

 

Samarbejde 
med andre 

 

Lav et madhold som mødes og laver mad med tilknytning til identitet. Og som lærer hinanden 

kompetencerne. Madholdet kunne evt. også være et team, der tilbyd at lave mad til 

arrangementer? Kan udvikles i samarbejde med aftenskoler, Coop, DK-flygtningehjælp, Røde Kors, 

Ældre Sagen, lokale kulturcentre og andre lignende relevante aktører.  

 

Kultur og minoritetsmøder: Egnsretter 

Oplev det 
hjemmefra 

 

  

Samarbejde 
med andre 

 

Knyt en begivenhed eller dens markeringsdag med madlavning af egnsretter fx 

sønderjyske/grænselandsretter. Man kunne fx arrangere at lokalforeningsmedlemmer i en 

bestemt uge får opskrifter og indkøbslister til en bestemt ret tilsendt. I samarbejde med den 

lokale købmand får man lavet en lille markering/”særudstilling” af varerne til retten i butikken. 

Ved medlemskab af lokalforeningen kan man få tilsendt opskriften. Man kunne evt. knytte dette 

til en smagsprøvning i butikken på en aften ifb med ugen. Eller invitere til spis sammen 

arrangement. 
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Kultur -og minoritetsmøder: Få besøg af Grænseforeningens Kulturmødeambassadører 

    Samarbejde 
med andre 

 

Som lokalforening, kan I bestille et gratis besøg. Besøget kan enten være alene for 

lokalforeningen, og i så fald også rumme spørgsmål til og dialog om selve projektet. Eller det kan 

være et større arrangement i samarbejde med lokale aktører, hvor formen vil være et 

skræddersyet dialogmøde.  

Uanset formen, så vil I få besøg af 2-4 Kulturmødeambassadører, hvoraf én vil være fra det danske 

mindretal. Kulturmødeambassadørerne er uddannet i at fortælle deres personlige historie, samt i 

at skabe dialog om identitet og mindretal.  

 

Kultur -og minoritetsmøder: Musik på tværs af kulturer 

     Musik, 
bøger og 

film 

Koncerter med fx Henrik Goldschmidt/Goldschmidts musikakademi/musikere fra The Middle East 

Peace Orchestra. 
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Musik, bøger og film 

 

Musik, bøger og film: Bøger og læsekredse 

Oplev det 
hjemmefra 

    Musik, 
bøger og 

film 

Der er udkommet en del bøger i anledning af 100-året for genforeningen. Både historiske og 

fiktionelle. Der er også sat fokus på sønderjyske fortællinger og forfattere. Lav anbefalinger af 

bøgerne, forfattermøder, læsekredse, guidet læsninger i samarbejde med andre foreninger, 

foredrag eller deltag og bidrag i andre organisationers aktiviteter med relevante forfattere. Læs 

mere her: https://graenseforeningen.dk/magasinet-graensen-nr-2-april-2021/ny-boelge-af-

litteratur-fra-det-dansk-tyske-graenseland  

 

Musik, bøger og film: Bogvandringer 

 

Udflugt og 
rejser 

  Samarbejde 
med andre 

Musik, 
bøger og 

film 

Læs en bog og arrangér en gåtur med andre ud fra fx bogens tema, geografi, forfatterens hjemegn 

m.v. Kan også gøres som del af en læsekreds i samarbejde med et bibliotek. Sørg for let 

forplejning eller kaffe/te undervejs på turen. 

 

  

https://graenseforeningen.dk/magasinet-graensen-nr-2-april-2021/ny-boelge-af-litteratur-fra-det-dansk-tyske-graenseland
https://graenseforeningen.dk/magasinet-graensen-nr-2-april-2021/ny-boelge-af-litteratur-fra-det-dansk-tyske-graenseland
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Musik, bøger og film: Podcasts 

Oplev det 
hjemmefra 

    Musik, 
bøger og 

film 

DR har udgivet podcasten "Ikonet ingen husker" om H.P. Hansen. Politiken Histories Podcast har 

udgivet en række podcasts om genforeningen. Podcasten De Røde Fjer har udgivet en række 

podcasts med et anderledes bud på Sønderjyllands historie, og Sangens Hus fortæller om de 

sønderjyske sange i en podcasten "Sange på grænsen" og "Sønderjyske sange". 

 

Musik, bøger og film: Historie: Læs bøger med børn og unge om genforeningen og 
Grænselandets historie 

Oplev det 
hjemmefra 

  For børn Samarbejde 
med andre 

Musik, 
bøger og 

film 

På Bibliotekerne findes mange børnebøger om genforeningen. Spørg din lokale bibliotekar eller 

find dem på www.bibliotek.dk, hvor der er næsten 100 titler i børnematerialer under søgeordet 

"genforeningen" og ca. 50 under søgeordet "Sydslesvig". 

Læs f.eks. "Genforeningen" af Emilie Tholstrup (2.-4. klasse), "Grænselandet Sønderjylland" af 

Niels Hartmann (fra ca. 9 år), "Ruth og Bjørn fra Sønderjylland: 1914" (4.-5. klasse) af Pia Sigmund 

eller "Krigen 1864" af Jens Aage Pulsen (ca. 10-11 år). 

Som lokalforening kan I f.eks. gøre jeres medlemmer opmærksom på mulighederne på 

børnebiblioteket, eller I kan lave et arrangement, hvor bøgerne indgår, måske i samarbejde med 

biblioteket. Sigurd Barretts ”Sigurd fortæller om Genforeningen” indeholder også sange.  

 

  

http://www.bibliotek.dk/
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Musik, bøger og film: Historieformidling til børn om genforeningen 

  Gør noget 
sammen 

For børn   

Aktiviteter til børn og barnlige sjæle. Gode praktiske og sjove opgaver, der kan bruge til aktiv 

formidling. Aktivitetsbog: Sigurd fortæller om Genforeningen har forslag til spændende og kreative 

opgaver for børn i alderen 6-12 år. Du kan f.eks. Designe dit eget flag for Slesvig, lave 

nødpengesedler eller dykke ned i den sønderjyske geografi og undersøge bynavne på dansk og 

tysk.  

 

Musik, bøger og film: Historie: Undervisningsmateriale / Internetmateriale til børn og unge 

Oplev det 
hjemmefra 

Udflugt og 
rejser 

Gør noget 
sammen 

For børn Samarbejde 
med andre 

Musik, 
bøger og 

film 

På www.skoleforeningen.org/downloads kan hentes to bøger om Slesvigs historie for 4.-6. klasse 

(kræver Ipad eller MacBook). 

http://danskmindretal.dk/ er et undervisningssite for 7.-9. klasse. 

På www.historielab.dk findes små film om bl.a. sønderjysk historie, der er lavet i samarbejde med 

TV2Syd og Museum Sønderjylland. 

På https://historiekanon.dk/ er Den Sønderjyske Historiekanon med højdepunkter fra sønderjysk 

historie. 

Grænseforeningens leksikon og undervisningssitet ”i et grænseland” tilbyder også ekspertviden 

om området. Bogen ”Mojn Mojn” samt Istedløvens Odyssé findes både på Tysk og Dansk.  

https://ietgraenseland.graenseforeningen.dk/ 

https://graenseforeningen.dk/om-graenselandet/leksikon  

 

  

http://www.skoleforeningen.org/downloads
http://danskmindretal.dk/
http://www.historielab.dk/
https://historiekanon.dk/
https://ietgraenseland.graenseforeningen.dk/
https://graenseforeningen.dk/om-graenselandet/leksikon
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Musik, bøger og film: Film 

Oplev det 
hjemmefra 

    Musik, 
bøger og 

film 

På DR TV app kan man se mange dokumentarer og serier. Her ligger DRs serier om genforeningen: 

"Grænseland", "Sønderjysk for begyndere", "Kampen om historien", "Kampen om 

Genforeningen", "Adskilt - Genforenet - Efterladt". På TV Syd kan man i temaet ”Genforeningen” 

også læse om og se film om mindretallenes historie og genforeningen.  

Gå på opdagelse i 100 film på ét minut, der hver fortæller en historie fra genforeningen. Filmene 

kan f.eks. også bruges som små pauser eller input, når I holder møder eller andre aktiviteter. 

https://genforeningen.tvsyd.dk/  

 

 

Musik, bøger og film: Filmaften 

    Samarbejde 
med andre 

Musik, 
bøger og 

film 

Lav en filmaften, hvor I sammen ser en relevant film med interesse for lokalforeningen. Arrangér 

evt. en filmforevisning i samarbejde med andre foreninger og den lokale biograf. Eller arrangér en 

biograftur næste gang en relevant film vises i biografen. Sørg evt. for kort oplæg eller forplejning 

efter. 

 

  

https://genforeningen.tvsyd.dk/


20 

Musik, bøger og film: Musik 

Oplev det 
hjemmefra 

Musik, 
bøger og 

film 

Koret Musica Ficta udgav i 2020 ”Sange fra Grænselandet” https://www.dacapo-

records.dk/da/udgivelser/hartmann-sange-fra-graenselandet. Koret og andre lignende kor kan 

hyres til koncerter/foredragskoncerter. 

Musik, bøger og film: Sønderjyske sange 

Samarbejde 
med andre 

Musik, 
bøger og 

film 

Ronnie Flyvebjerg Olesen og Sanne Mikkelsen kan give koncert med fællessang med kendte 

sønderjyske sange. Rikke Thomsen har lige udgivet sit andet album på sønderjysk. Hun kan i 

samarbejde med andre også hyres til at give koncerter. Eller arrangér et medlemstilbud til hendes 

koncerter, hvis hun kommer til din lokalforenings område. 

Musik, bøger og film: Sangaften 

Gør noget 
sammen 

Musik, 
bøger og 

film 

Sangaften med Sigurds sange om Genforeningen og/eller sange fra højskolesangbogen med 

præsentation af Grænseforeningens nye genforeningssang i den nye højskolesangbog, ”Hver dag 

en ny dag” med tekst af Pia Juul og melodi af Marianne Christensen. Det kunne også være en 

aften med præsentation af sange og salmer i Sønderjylland v/Katrine Nyland Sørensen. Nogle 

foreninger har haft glæde af fællessang og fortællinger ved Bodil Heister. 

https://www.dacapo-records.dk/da/udgivelser/hartmann-sange-fra-graenselandet
https://www.dacapo-records.dk/da/udgivelser/hartmann-sange-fra-graenselandet
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Madfællesskaber 

 

Madfællesskaber: Spisefællesskaber 

  Gør noget 
sammen 

 

Samarbejde 
med andre 

 

Lav spis sammen arrangementer i samarbejde med Coop og andre foreninger. Giv maden et 

Grænselands tvist. 

 

Madfællesskaber: Lokaludgave af Bagedystkonceptet 

  Gør noget 
sammen 

For børn Samarbejde 
med andre 

 

Lav en bagekonkurrence eller bag-sammen arrangement. Fx Det Sønderjydske kagebord som 

tema. Knyt til en historisk ramme og træk linjer til kagebordets kulturelle rolle.  
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Andet 

 

Andet: Samtalekort 

  Gør noget 
sammen 

   

Samtalekort kan bruges til at starte en samtale ud fra et overordnet tema, som oplæg til debat til 

workshops og lignende. De er gode, hvis man ønsker en samtale om et bestemt emne, eller 

ønsker at starte en samtale blandt mennesker, der ikke kender hinanden. Grænseforeningen 

udlåner samtalekort med en faktuel oplysning på den ene side og et spørgsmål på den anden side. 

Grundtvigs Forum tilbyder samtalekort under overskriften "Danmark set indefra - Danmark set 

udefra", og Dansk Kirke i Sydslesvig har samtalekort under overskriften "Grænseland/Grenzland". I 

kan som lokalforening også lave jeres egne samtalekort med afsæt i et bestemt arrangement eller 

emne. 

 

Andet: Møder og undervisning  

Oplev det 
hjemmefra 

   Samarbejde 
med andre 

 

Onlinemøder eller fysiske med lokale fra Sydslesvig. Måske kunne dette også være som 

sprogundervisning online på dansk og tysk samtidig.  
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Andet: Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig 

 

Udflugt og 
rejser 

 

For børn 

 

Musik, 
bøger og 

film 

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig i Flensborg er bibliotek og kulturhus med arrangementer og 

udstillinger. Her formidles dansk sprog og kultur for både børn og voksne. Ud over de tre 

lokalbiblioteker i Husum, Slesvig og Egernførde består centralbiblioteket også af to bogbusser, en 

forskningsafdeling med arkiv og Den Slesvigske Samling, der dokumenterer kultur og historie i 

Slesvig. 

 

Andet: Det Lille Teater Flensborg 

 

Udflugt og 
rejser 

Gør noget 
sammen 

For børn 

  

Det lille Teater er Sydslesvigs amatørteater, som blev oprettet i 1966. Teateret ligger i Mariegade, 

Flensborg i "Hjemmet", som oprindelig var redaktør Jens Jessens privatbolig, og som også har 

været anvendt til skoleformål. Det lille Teater Flensborg har til opgave at tage vare på og fremme 

det danske sprog, især ved at spille klassisk og moderne dansk dramatik. I dag mindre som led i en 

national kamp i grænselandet, men mere for at modgå det bombardement af udenlandske serier, 

film og videoer via fjernsyn og nye elektroniske medier.  

Læs mere på hjemmesiden www.detlilleteater.de  

 

  

http://www.detlilleteater.de/
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Historie: Udstillingsaften i foreningen 

  Gør noget 
sammen 

   

Arranger en aften, hvor folk medbringer ting, der har at gøre med genforeningen og grænselandet 

og som fortæller deres personlige historie. 

 


	Tom side



