
Genforeningsarrangementer  
Vejen Kommunes Biblioteker

I 1920 blev Sønderjylland en del af Danmark; en skelsættende 
historisk begivenhed. Vejen Kommune er gammelt grænseland, 
og her markerer foreninger, kulturinstitutioner og kommune 
100-året med en lang række arrangementer. 



MARTS 
TYSKERNE ELSKER DANMARK - MEN HVAD
MED OMVENDT? 
Jørgen Møllekær, chefredaktør på Flensborg Avis 
holder foredrag
 
Hvor meget vil vi egentlig Tyskland, når det 
kommer til stykket? Jørgen Møllekær, som 
selv er opvokset i Flensborg, lægger op til 
debat om alt det, der fortsat skiller og 
vedligeholder danskerne skepsis overfor 
Tyskland og tyskerne.
Foredraget er en del af den landsdækkende markering af 
Genforeningen 2020 og er støttet af A.P. Møller og Hustru 
Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.
 

Tid: 11/3 kl:19.00
Sted: Vejen Bibliotek,  
Vestergade 2, 6600 Vejen
Entré: kr. 50,- 
Rabat for medlemmer af kUGLEN
Arr.: Vejen Bibliotek &  Vejen Folkeuniversitet 
Læs mere og køb billetter på vejbib.dk

KONCERT OG FORTÆLLING OM GENFORENINGEN 
Sigurd Barrett

Vejen kommunes biblioteker er med før kon-
certen med udstilling af alle Sigurds bøger og 
vi hjælper dig med at bliver låner.
 

Tider:
18/3 kl. 12.00-13.00 for børn
18/3 kl. 19.30
Sted: Lintrup Aktivitetscenter,  
Se mere på: http://lintrup-hjerting.dk/genfor-
ening-2020-i-lintrup-hjerting

GRÆNSEN HAR SKABT DANMARK 
Hans Hauge, lektor emeritus i nordisk sprog og littera-
tur, Aarhus Universitet holder foredrag 

En nationsstat hviler på to ben: folk og fjende. 
Uden fjende, intet folk. Fjenden sørger en 
grænse for; den inkluderer, idet den 
ekskluderer. Det gør den med sproget 
som grænsebom. Sproget er et bånd og en 
barriere.
Foredraget er en del af den landsdækkende markering af 
Genforeningen 2020 og er støttet af A.P. Møller og Hustru 
Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. 

Tid: 25/3 kl. 19.00
Sted: Vejen Bibliotek,  
Vestergade 2, 6600 Vejen
Arr.: Vejen Bibliotek & Vejen Folkuniversitet
Gerne tilmelding på vejbib.dk

APRIL
UGEKURSUS ”PÅ SPORET AF GENFORENINGEN”  
 

Fra Askov højskoles katalog:”Vi markerer 
100-året for Sønderjyllands genforening med 
Danmark med et kursus, der tager dig ud på 
åstederne, hvor de historiske begivenheder 
fandt sted. ”Vi går bogstaveligt talt rundt 
i historiens fodspor, når vi drager ud i det 
sønderjyske forår. Vi skal stå der, hvor kong 
Christian X red over den gamle grænse; vi skal 
til sønderjyskkaffebord på Dybbøl, og vi skal 
til Sydslesvig. I ugens løb kommer vi både ud 
til en række af de steder, der var centrale i de 
dansksindede sønderjyders kamp for at komme 
tilbage til Danmark og får interessante foredrag 
og oplæg på højskolen. Det hele gør os klogere 
på tiden og dens begivenheder – og hvilken 
betydning, de har for os i dag” 

Tid: 19/4-25/4 
Sted: Askov Højskole,  
Maltvej 1, 6600 Vejen
Læs mere på: https://www.askov-hojskole.dk/
genforeningskursus

MAJ
UGEKURSUS ”GRÆNSELAND – EN NATIONAL 
GRUNDFORTÆLLING”  
 
Fra Rødding højskoles katalog: ”Den 10.2. 
2020 er det 100 år siden, at slesvigerne ved 
verdens første demokratiske afstemning om 
en grænsedragning besluttede, at Nordsles-
vig skulle være dansk, og at Sydslesvig skulle 
være tysk. Vi markerer denne begivenhed, 
som har mejslet sig dybt ind i Danmarkshisto-
rien. På ekskursioner til Sydslesvig og Konge-
åen og ved det sønderjyske kaffebord i Sdr. 
Hygum Forsamlingshus får I historien fortalt 
på de steder, hvor det skete. Gennem fore-
drag med bl.a. grænselandsekspert Jørgen 
Kühl, prof. Uffe Østergaard og Dannmarks 
ambassadør i Berlin Friis Arne Petersen per-
spektiveres historien ind i nutiden. Undervejs 
deltager vi i Folkemødet ”Grænsen” i Ribe. 
Desuden vil der være teater og koncert”

Tid: 19/5-25/5
Sted: Rødding Højskole,  
Flors Allé 1, 6630 Rødding
Læs mere på: https://www.rhskole.dk/kor-
te_kurser/graenseland-en-national-grundfor-
taelling

JUNI
LOKALE STEMMER OM GENFORENINGEN 
– en vandreudstilling

Næsten alle familier i Vejen og omegn har 
historier omkring genforeningen, men 
kender du din nabos fortælling fra tiden. 
Vejen Kommunes Biblioteker har indsamlet 
og nedskrevet en række historier fra lokal 
området og skabt en udstilling af billeder og 
tekst fra samtiden. Kom og se den rørende og 
personlige udstilling.  

Tid & sted:
4/6 - 31/7 på Brørup Bibliotek
4/8 - 15/9 på RøddingBibliotek
17/9 - 28/10 på Vejen Bibliotek
2/11 - 27/11 på Holsted Bibliotek

GENFORENINGEN I SKOLEHØJDE I 2020  
Folkefesten i Skibelund Krat

Vejen Kommunes Biblioteker samarbejder på 
tværs af områdets folkeskoler, frivillige og 
lokale firmaer, om et projekt til markering af 
genforeningen med fokus på lokalområdet og 
lokale familiers historier. 
Over 1300 børn deltager og skal arbejde ud 
fra emner som politisk håndarbejde, sønder-
jysk madlavning og kunst i valgplakater fra 
1920.   
Samarbejdet afsluttes med at børnene skaber 
et fælles kunstværk, som vil blive udstillet til 
Folkefesten i Skibelund Krat, søndag den 14. 
juni. Kunstværket kommer til at bestå af kas-
ser, som børnene udsmykker med udgangs-
punkt i deres undervisning i Genforeningen, 
og kommer til at blive ca. 2 meter høj og 40 
meter lang.

Tid: 14/6 kl. 11.00-17-30
Sted: Skibelund Krat

STEMMEBOKSEN 
Udstilling: Almindelige menneskers liv og virke i 
perioden 1864-1920

STEMMEBOKSEN fortæller om helt almin-
delige menneskers liv og virke gennem seks 
lokale fortællinger, der alle har tilknytning 



til Kolding eller Haderslev. Her møder du 
mennesker, som ikke efterlader sig store taler 
eller mindesmærker, men som aktivt deltog i 
den demokratiske proces om valget mellem 
Danmark eller Tyskland. 
Oplev STEMMEBOKSEN i Kolding, Haderslev, 
Esbjerg, Bramming, Vejen, Christiansfeld, 
Vejle, Grindsted og Vamdrup – samt på Skam-
lingsbanken.
Udforsk samlingerne af fotografier fra hen-
holdsvis Kolding Stadsarkiv, Historie Hader-
slev og Det Kongelige Bibliotek. 
www.stemmeboksen2020.dk
Genforeningen i 1920 er fortællingen om for-
eningen af et land og et folk, men det er også 
fortællingen om det helt nære – om menne-
sker, institutioner og byer.
Installationsprojektet STEMMEBOKSEN 
formidler gennem lyd, lys og billeder historier 
om helt almindelige mennesker i området om-
kring Kolding og Haderslev fra 1864 og 1920.
Bag installationsprojektet står Kolding Stad-
sarkiv og Historie Haderslev. Derudover har 
Region Syddanmark, Kolding Kommune og 
Haderslev kommune støttet projektet. 

Tid: 8/6 - 4/7
Sted: Vejen Bibliotek,  
Vestergade 2, 6600 Vejen 
 

BYVANDRING I RØDDING 
Tysk arkitekturhistorie 
m. arkitekt Anker Ravn Knudsen  
 

Gå med på en aftentur i Rødding og se de 
mindeværdige bygninger fra den tyske tid 
som Rødding byder på. Med start fra Rødding 
Centrets indgang kl. 19 går vi 2-3 km. rundt 
i byen og får et indblik i den særlige stil for 
perioden. Vi hører de spændende historier 
om hvilke tanker der lå bag opførelserne og 
hvor man hentede inspiration fra.
Efter en aftentur med flere perspektiver på 
tysk stil og historie slutter vi af med kaffe og 
kage i Rødding Centret, hvor der vil være mu-
lighed for spørgsmål og materiale til videre 
forskning og interesse.

Tid: 13/8 kl. 19-21
Sted: Start fra Rødding Centerets indgang, 
Søndergyden 15, 6630 Rødding

SEPTEMBER
”STEMMER FRA BOKSEN” 
Med en kombination af fortællere og 
optagede interviews får vi anekdoter fra 
genforeningstiden ved et hyggeligt eftermid-
dagsmøde med kaffe, te og kage i Kultursalen 
i Rødding Centret. Der vil være spændende 
udstilling af effekter og diasshow på stor-
skærm, som ledsages af folk der kan fortælle 
om de viste ting samt svare på spørgsmål. 

Tid: 3/9 kl. 16.00-17.00
Sted: Kultursalen Rødding Centeret
Søndergyden 15, 6630 Rødding

CAMINO FRØS HERRED, 
Den lokale pilgrimsrute 
 
Med start fra Rødding Centrets parkerings-
plads vandrer vi et stykke ad den lokale pil-
grimsrute sammen med en af initiativtagerne 
som guide og fortæller.
Turen vil være på ca. 10 km.  og der arrange-
res kørsel retur til Rødding Centret. Der vil 
være frokostpause på turen, så husk at med-
bringe frokost, vand og evt. varm drik.
 
Tid: 5/9 kl. 11.00-15.00
Sted: Start fra Rødding Centerets 
parkeringsplads, Søndergyden 15, 
6630 Rødding

FRIHEDSBROEN
- en historisk overgang mellem nord og syd med 
foredrag af Jørgen Kloppenborg Skrumsager 
 

Frihedsbroen har en plads i historien om den 
nationale kamp i perioden fra 1865 til 1920. 
Her krydsede sønderjyderne nemlig Kongeå-
en, når de skulle til møde i Skibelund Krat. På 
den tid var broen en lille, smal træbro. Under 
1. Verdenskrig rev de tyske myndigheder 
halvdelen af træbroen ned for at sikre sig, at 
ingen på flugt fra tysk militærtjeneste ulovligt 
krydsede Kongeåen her.

Tid: 8/9 kl. 18.00-20.00
Sted: Shelterpladsen ved Frihedsbroen, 
Frihedsvej 6B, 6630 Rødding.
Medbring gerne kaffe/te + kop og påklædning 
efter vejret. Udendørs arrangement     

RØDDING EGNSKOR 
omkring byens længste kaffebord  
 
Kom og vær med ved byens længste kaffe-
bord på Vejen Bibliotek når Rødding Egnskor 
gennem ægte sønderjyske sange vækker 
historien bag det sønderjyske kaffebord til 
live. Gennem fortælling, gode historier og 
en opfordring til at synge med på velkendte 
fællessange byder Vejen Bibliotek og Rødding 
Egnskor på gratis kaffe, te og kage for alle 
børn, voksne og bedsteforældre til en hygge-
lig eftermiddag med nyt liv i traditionen om 
det sønderjyske kaffebord.
 
Tid: 19/9 kl. 14.00-16.00
Sted: Vejen Bibliotek,  
Vestergade 2, 6600 Vejen

GRATIS indgang, hvis pris ikke er nævnt
Detaljer på www.genforeningen2020.dk
Forbehold for ændringer

OKTOBER
BOGCAFÉ  
med Solvej Aagaard
Solvej Aagaard fortæller om sit arbejde med 
lydbogen ”Et ægtepars brevveksling i tro, håb 
og kærlighed gennem den store krig 1914-18” 
og giver os stærke, gode og svære historier 
fra familien Timmermanns liv under krigen 
og i årene der fulgte efter. Den nære relation 
til familien, som har været Solvejs baggrund 
for udgivelsen, byder på spændende historie 
og indblik i dagliglivet under krigen. Solvej 
åbner dermed op for samtale, fortælling og 
refleksion hos dagens cafégæster. Velkom-
men til kaffe, te og kage. Gratis adgang. Ingen 
tilmelding.  

Tid: 01/10 kl. 16.00-17.30
Sted: : Rødding Centeret, mødelokale 1 
Søndergyden 15, 6630 Rødding 
 
KINO, KAFFE OG KRINGLE  
Optakt til foredraget med Solvej Aagaard

Danmark deltog som bekendt ikke i 1. ver-
denskrig. Sønderjylland var imidlertid en del 
af Tyskland og et stort antal dansksindede 
mænd blev derfor indkaldt til den tyske hær 
og et liv i skyttegravene. Vi sætter fokus på 
det element af Genforeningen med visning 
af en dansk film om tiden under krigen, og 
bagefter får vi en kop kaffe, et stykke kringle 
og en god snak om aftenens emne. 
 
Tid: 22/10 kl. 19.30
Sted: Vejen Bibliotek,  
Vestergade 2, 6600 Vejen



FOREDRAG MED SOLVEJ AAGAARD   
”Et ægtepars brevveksling i tro, håb og kærlighed 
gennem den store krig 1914-18” 

Solvej Aagaard har udgivet lydbogen og giver 
et spændende foredrag over den unikke 
brevveksling mellem en dansksindet soldat 
og familien i hjemmet gennem hele 1. ver-
denskrig. Solvej har indlæst de over 1000 fine 
håndskrevne breve på lydbogen, og vil både 
fortælle om arbejdet, sin relation til familien 
og læse op fra brevene.

Tid: 29/10 kl.19-21
Sted: Sted: Veje.00.00n Bibliotek,  
Vestergade 2, 6600 Vejen 

NOVEMBER
11.11. kl. 11
Historisk dag markeres

Den historiske dag d. 11.11. kl. 11 markeres 
hvert år i Vejen Kommune, og i Rødding 
arrangeres en gåtur for skolernes 7 – 9 klasser 
med stop ved mindestenene over de faldne 
i 1. verdenskrig på Frimenighedens kirkegård 
og tilsvarende på Gramvejens kirkegård, samt 
ved genforeningsstenen ved indgangen til 
Rødding Højskole. Gode lokale fortællere og 
lærere tager hvert år eleverne med på denne 
anderledes historietime og tillægger det stor 
værdi at nutidens unge hører historien om 
den afgørende epoke for sønderjylland.

BOGCAFÉ OM GRÆNSELANDE  
Bibliotekets medarbejdere præsenterer

Efter et år med fokus på Genforeningen slutter 
vi af med en bogcafe om grænselande verden 
over. Bibliotekets medarbejdere præsenterer 
nyere og ældre bøger med fokus på f.eks. 
Nordirland, skellet mellem Sverige og Finland 
og meget mere. Biblioteket byder på en kop 
kaffe eller te fra kl. 15.30  
 
Tid: 19/11 kl. 16.00
Sted: Brørup Bibliotek 

Tid: 25/11 kl. 16.00
Sted: Holsted Bibliotek 

Der tages billeder og video til arrangementerne til facebook, hjemmesider og videregivelse til pressen. 

H.M. DRONNING MARGRETHE 2. BESØGER 
SKIBELUND KRAT 
9. juli kl. 17.00-19.00

Vær med i optakten til Hendes Majestæt Dronningens rundtur i Sønderjylland. 

Oplev blandt andet gymnastik, det store ungdomskor og levendegørelse af 
monumentparken ved amfiscenen. 
 
Se mere på www.vejen.dk/dronningebesøg

FOLKEFEST I SKIBELUND KRAT  
14. juni kl. 11.00-17.30

Skibelund Krat danner ramme om en stort anlagt folkefest opdelt i ”oplevelseszoner”:

MØDEPLADSEN - taler, festgudstjeneste, faneindmarch, opera, egnsteater og 
underholdning for børnene + symbolsk handling, der markerer åbningen af grænsen.

SANGENS PLADS - kendte navne, lokale upcoming bands og musikskoleelever. 

FORTÆLLERPLADSEN - højskolesangbog, foredrag, fortællinger, debat og dukketeater.

DEN HISTORISKE PLADS - udstillinger, rundvisninger, opgaver og kreativt værksted. 

OPVISNINGSPLADSEN - aktiviteter, konkurrencer og akustisk musik. 

MADPLADSEN OG PICNICPLADSEN - mad og drikke til tonerne af musik hele dagen. 

Se programmet på www.vejen.dk/folkefest



www.vejbib.dk/genforeningen
www.vejen.dk/2020
www.genforeningen2020.dk 
www.facebook.com/genforeningen2020 
#genforeningen2020


