100 året for genforeningen i 2020 bliver markeret med utallige aktiviteter landet
over, ikke mindst i Sønderjylland. Biskoppen over Haderslev Stift, Marianne
Christiansen, har opfordret menighederne til at gå med i denne fejring. I LøjtGenner samarbejder vi med forskellige foreninger om aktiviteter i vore to sogne.

Fotokilde: Museum Sønderjylland

Ellen Luckmann står her med en
plakat fra sine bedsteforældre.
Den er tegnet af Thor Bøgelund-Jensen
(1890-1959) med teksten:
Fredstraktaten bekræfter,
folkenes ret til selv at bestemme deres
skæbne. Sønderjyllands indlemmelse i
Prøjsen var en voldshandling!
Sønderjyder I som gik under Åget
Kræv eders ret, Stem Dansk
Fondsgivere: A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene
Formaal, Folkeuniversitetet og Genforeningen 2020.
Samarbejdspartnere:
Løjt-Genner Menighedsråd, Løjt Forsamlings- og Kulturhus, Løjt Højskoleforening,
Genner Forsamlingshus og Grænseforeningen i Aabenraa.

Fotokilde: Museum Sønderjylland

Program for
Løjt og Genner

9. februar kl. 14.00 i Løjt kirke:

11. maj kl. 18.30 i Løjt Forsamlings- og Kulturhus:

Festgudstjeneste i anledning af 100-året for genforeningen. Efter gudstjenesten
kaffebord med brødtorte og fællessang i Konfirmandhuset v / museumsinspektør
Elsemarie Dam-Jensen. Vi skal høre om ”De forbudte sange” og synge nogle af dem.
De er betegnelsen for den række af sange, som blev forbudt mellem 1864 og 1920.
Den blå sangbog bestod ganske enkelt af blanke sider, der hvor de forbudte sange
skulle have været trykt. Fri entré.

Her går grænsen. Teaterstykke, som opføres af Det lille Teater, Gråsten.
Teatertruppen er på turné fra marts til oktober i de sønderjyske forsamlingshuse.
Stykket starter med to mennesker, der står der, hvor grænsen efter den enes
mening skal gå nede ved grænsen i Kruså langs Skelbækken. Og stykket slutter med,
at skiltene ved Tondern Station skiftes ud. Nu står der Tønder. Forfatter er Kaj
Nissen, Sønderhav. Entré 50 kr. inkl. kaffe og kage.
Tilmelding ved indbetaling på Mobilepay 1095NZ og skriv 2020 i kommentarfeltet.

17. marts kl. 17.00 i Genner Hallen:
Genforeningen 2020. En fortælling om at rykke grænser og skabe fællesskab –
fortalt af Sigurd Barrett – for børn og voksne. Sigurd Barrett er cand. phil. i musik
og har skrevet børnebøger, udgivet CD’er og lavet TV-programmer. Han er både en
kendt fortæller og musiker. Han har fortalt bibelhistorie, danmarkshistorie, fortalt
om kongerækken og om Luther. Hans koncerter er kendt over hele landet, og i 2020
drager han rundt i landet med koncert om genforeningen.
Entré inkl. gebyr: voksne 100 kr., børn 60 kr. Bestilles på www.nembillet.dk

20. maj kl. 19.00 i Genner Forsamlingshus:
Festlig
markering
af
genforeningen. Mødested ved
genforenings-stenen. I alt blev der i
årene omkring 1920 rejst ca. 670
genforeningssten, som alle bliver
fredet i forbindelse med 100 året
for genforeningen, således også
stenen i Genner. De mange sten
viser
den
brede
folkelige
forankring, genforeningen havde i
1920. Carl Hermann, lokalhistoriker, holder tale ved
genforeningsstenen i Genner, og
derefter er der kage- og kaffebord i
forsamlingshuset. Fyraftenskoret
fra Hellevad underholder.
Fri entré.

28. oktober kl. 19.30 i Løjt Forsamlings- og Kulturhus:
15. april kl. 19.30 i Konfirmandhuset i Løjt:
Et ægtepars brevveksling i tro, håb og kærlighed gennem den store krig 1914-18.
Helene og Nis Timmermanns brevveksling. Ved Solvej Aagaard, psykolog. Helene og
Nis Timmermann skrev breve til hinanden under hele krigen, så man både får
indtryk fra fronten og fra livet derhjemme på gården. Hele brevvekslingen, som er
intakt og ganske enestående præsenteres af Solvej Aagaard, som også har indtalt
brevvekslingen på CD. Fri entré.

Norden til Ejderen: Skandinavisme, højforræderi og krig v / Rasmus Glenthøj,
lektor i historie.
Krigen i 1864 handlede ikke blot om, at Sønderjylland skulle være dansk eller tysk.
Den var også en del af en politik, hvis mål det var at skabe en skandinavisk union fra
Nordkap til Ejderen. På baggrund af ny forskning fortælles den politiske
skandinavismes historie. En historie om europæisk, skandinavisk og dansk politik
samt krig, konspirationer og højforræderi, der kulminerede i 1864.
Entré 100 kr. inkl. kaffe og kage.

