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Det danske mindretals selvopfattelse: Foredrag ved 
Rejhan Bosnjak

 Mandag den 9. januar kl. 19.30, Billedsalen Folkehjem, Haderslevvej 7, 
Aabenraa.

Rejhan Bosnjak udgav i 2021 bogen “Danskhed under forandring”, som bl.a. på 
baggrund af en detaljeret spørgeundersøgelse i det danske mindretal giver et 
aktuelt billede af debatten om, hvem og hvad mindretallet er eller bør være.

Pris: 100 kr. (betales ved tilmelding til MobilePay Box 7936BF eller kontant ved 
indgangen)
Tilmelding: Senest den 6. januar til jensovergaard49@gmail.com eller  
40 10 81 42 (SMS)

Rejhan Bosnjak. 

Velkommen til et spændende 
forårsprogram 2023, som afspejler, 
at vi både laver vores egne 
arrangementer og samarbejder med 
flere regionale aktører for at kunne 
tilbyde et varieret udbud.

Grænseforeningen Aabenraas egne 
seks arrangementer består her i foråret 
af fire forskellige foredrag, læsekreds 
om Annegret Friedrichsens nye roman 
“Astrids somre” og heldags bustur til 
det vestlige Sydslesvig.

Faste indslag er generalforsamlingen, 
i år den 9. marts og Det Grå Guld den 
30. marts. 

Som tidligere år samarbejder vi med 
Rebbølcentret og Ældre Sagen i 
Tinglev om et historisk foredrag med 
Jørn Buch.

Også i år arrangerer vi sammen med 
de andre regionale foreninger den 
store afstemningsfest på Folkehjem 
den 10. februar

Sammen med Foreningen Norden, 
Sprogforeningen, Frederiksklubben 
og Biblioteket arrangerer vi igen et 
fællesarrangement formodentlig 
engang i april. 

Læs mere om det på vores 
hjemmeside www.graenseforeningen/
aabenraa.dk og kommende 
nyhedsbreve.

På bestyrelsens vegne
Jens Overgaard
Formand

Kære medlem
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Lars Erik Bethge. 
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Afstemningsfest:
Aftenens festtaler: Lars Erik Bethge, direktør for 
Danevirke Museum

Fredag den 10. februar kl. 19.00. Kongesalen, Folkehjem, Haderslevvej 7, 
Aabenraa.

Den traditionsrige afstemningsfest på Folkehjem arrangeres i år af Foreningen 
Norden på vegne af de sædvanlige seks samarbejdende, regionale foreninger. 
Museumsleder Lars Erik Bethge, Danevirke Museum, holder festtalen med titlen 
“Danevirke – fra afgrænsning og konflikt til fælles kulturarv. Porten til Norden”. 
Fællessange, musikalsk underholdning, kaffe og brødtort.

Pris: 150 kr.
Tilmelding: Billetsalg åbner den 5. januar. Køb billet ved at bruge link til 
Place2Book: place2book.com/sw2/sales/g8xmf4yzo3
Medarrangør: Foreningen Norden, Historisk Samfund for Sønderjylland, 
Sprogforeningen, Frederiksklubben og Sønderjysk Skoleforening.

Rigsdagen i Berlin. 
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Fra Stunde Null over genforeningen i 
1989 til Merkel og Scholz:
Jørn Buch fortæller om Tyskland fra 
kollaps til Zeitenwende.

Mandag den 6. februar kl. 14.30. Rebbølcentret, 
Vollerupvej 45, Bolderslev.

Tyskland lå i ruiner efter 2. verdenskrig såvel økonomisk, 
socialt og mentalt, men rejste sig af asken, dog med 
opsplitningen i det socialistiske DDR og det kapitalistiske 
Vesttyskland. Murens fald i 1989 skulle indvarsle en ny 
blomstringstid, men så let gik det ikke. Paradigmeskiftet 
i Tysklands udenrigspolitik indtrådte med kansler Scholz’ 
Zeitenwende-tale i 2022. Hvad nu, Tyskland?

Pris: 80 kr. (inkl. kaffe og kage)
Medarrangør: Rebbølcentret og Ældre Sagen Tinglev.



Læsekredsmøde: Annegret 
Friedrichsens ’Astrids somre’

Torsdag den 16. marts kl. 14.30. Bjergholt 20, Aabenraa.

Efter krigen oplevede mange sydslesvigske børn som 
feriebørn i Danmark måske deres lykkeligste tid langt væk fra 
krigens tabuer og traumer. Som feriebarn blev man fedet op 
og lærte at tale den lokale danske dialekt. I romanen følger vi 
Astrid, der vokser op i en sydslesvigsk landsby i 60’erne, og 
om somrene fandt sin anden familie i en landmandsfamilie i 
Jylland.

Tilmelding: Senest den 13. marts til  
jensovergaard49@gmail.com eller 40 10 81 42 (SMS).

Hanne Sundin. 
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Generalforsamling i 
Grænseforeningen Aabenraa.
Hanne Sundin, direktør for 
Grænseforeningen holder festtalen

Torsdag den 9. marts kl. 19.30, Junistuen, Folkehjem, 
Haderslevvej 7, Aabenraa.

Vores nye direktør, Hanne Sundin, vil redegøre for mulige 
tiltag mht. det tidehverv, som Grænseforeningen står 
overfor med vigende medlemstal og lokalforeninger, der har 
svært ved at skaffe frivillige, og på den anden side en tro på 
Grænseforeningens fortsatte eksistensberettigelse. Efter 
festtalen ordinær generalforsamling ifølge vedtægterne.

Pris: Gratis.
Tilmelding: Ikke nødvendig, men håbet er at se mange 
lokalmedlemmer.

Forside til ’Astrids somre’. 



Arkitekturen i grænselandet 1910-1930
Tidligere stadsarkitekt i Flensborg,  
Henrik Gram fortæller

Torsdag den 20. april kl. 19.30. Billedsalen, Folkehjem, Haderslevvej 7, 
Aabenraa.

Efter 1. verdenskrig og grænsedragningen i 1920 skete der store forandringer 
inden for arkitekturen i et ønske om indførelsen af en ny stil – fuldstændig 
uafhængig af nationale tilhørsforhold. Nord og syd for den nye grænse udviklede 
arkitekturen sig dog i to forskellige retninger. Netop i vores grænseregion er 
forskellene særligt tydelige, fordi vi ved blot at krydse grænsen kan se forskellene 
umiddelbart.
 
Pris: 100 kr. (betales ved tilmelding til MobilePay 7936BF eller kontant ved 
indgangen)
Tilmelding: Senest den 17. april til jensovergaard49@gmail.com eller  
40 10 81 42 (SMS)

Henrik Gram. 
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DET GRÅ GULD: To stemmer fra hver 
sin side af grænsen

Torsdag den 30. marts kl. 14.30. Billedsalen, Folkehjem, 
Haderslevvej 7, Aabenraa.

Nordfra fortæller erhvervsmanden, politikeren og 
kunstmæcenen Christian Panbo fra Aabenraa om sit 
righoldige og engagerede liv. Han bygger træhuse, er 
politisk aktiv og samler på guldalderkunst. En mand med 
indsigt og udsyn. Sydfra mangler SSF-Flensborg at få en 
fortæller endelig på plads; bliver meddelt via hjemmeside og 
nyhedsbreve.

Pris: Gratis
Medarrangør: Sydslesvigsk Forening Flensborg By.

Christian Panbo. 
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Årsmøde i Flensborg

Søndag den 11. juni kl. 14.00 på årsmødepladsen i 
Flensborg. 

De danske årsmøder i Sydslesvig har fundet sted siden 
1921 for at markere det danske mindretals tilhørsforhold 
til Danmark. Møderne arrangeres af det danske mindretal 
en weekend i maj eller juni. Grænseforeningens 
medlemmer opfordres til at møde op til den festlige 
synliggørelse af danskheden syd for grænsen. Også 
stormøder i Slesvig og Husum samme dag.

Årsmødepladsen i Flensborg. 
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Heldagstur til den vestlige del af Sydslesvig:
Besøge koncentrationslejr Ladelund, Risum Skole, 
Mikkelberg og Husum

Fredag den 5. maj. Bededag i Danmark. Afgang kl. 08.30 fra Fleggaards 
P-plads i Harrislee. Forventet hjemkomst samme sted kl. 18.

Første stop er koncentrationslejren i Ladelund, derefter Risum Skole, hvor eleverne 
på daglig basis kommunikerer på både frisisk, dansk og tysk, her indtager vi også 
vores frokost. Efter frokosten kører vi sydpå til Mikkelberg – Center for Nordisk 
Kunst og Cricket. Ud på eftermiddagen når vi turens endemål Husum, Vadehavets 
hovedstad med slot og hyggeligt havnemiljø.

Pris: 300 kr. (bus, dansktalende guide og frokost betales ved tilmelding til 
MobilePay 7936BF eller kontant i bussen)
Tilmelding: Senest fredag den 28. april til  
jensovergaard49@gmail.com eller 40 10 81 42 (SMS)

Husum.
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KZ Ladelund.



Formand
Jens Overgaard
Bjergholt 20, 6200 Aabenraa
Tlf. 40 10 81 42
jensovergaard49@gmail.com

Næstformand
Peter Giles
Bjerggade 6A, 1.
Tlf. 21 78 88 68
peter1950giles@gmail.com

Kasserer 
Ragnar Albertsen
Nørrevang 48, 6230 Rødekro
Tlf. 20 14 64 04
hralbertsen@hotmail.com

Sekretær
Jørn Ulrik Larsen
Farverhus 112, 6200 Aabenraa
Tlf. 74 62 62 23 / 25 21 08 27
112jul@webspeed.dk

Bestyrelsesmedlemmer
Kristina Albertsen Jepsen
Kløvermarken 45, 6230 Rødekro
Tlf. 41 66 48 47
kaalbcarstensen@hotmail.com

Kresten Thomsen
Bag Hjelm 8, 6200 Aabenraa
Tlf. 2985 3237
ksth6200@gmail.com

Revisorer
Horst Schneider
Marienallee 53, 24937 Flensborg
Tlf. +49 15251006722/+49 
4613107314
horstmagnus01@gmail.com

Torben Hansen
Væxjøvej 30, 6200 Aabenraa
TLF. 2331 4014
torbenhansen@it.dk 

Bestyrelsen for Grænseforeningen 
Aabenraa

Forsidefoto: Folkehjem i Aabenraa. Foto: Aabenraa Kommune


