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Genforeningen 2020  

Optakt, betydning og grænselandet i dag 
Tirsdag den 11. februar kl. 19.00 
på Stadsbiblioteket, Fennebergsalen 

Forstander for Rødding Højskole Mads Rykind-Eriksen, der selv 
har historie som fag, kommer og fortæller om Genforeningen og 
dens betydning og om det nye grænseland, der opstod dengang, 
med et dansk mindretal syd for grænsen og et tysk mindretal nord 
for grænsen. Han perspektiverer til den politiske udvikling i ver-
den i dag. 

Slesvig - en del af Norden og en grænseregion i Europa 
1920 - 2020 

Torsdag den 5. marts kl. 19.00 

på Stadsbiblioteket, Fennebergsalen 

Den dansk-tyske journalist, tidligere chefredaktør ved det tyske min-

dretals avis, Der Nordschleswiger, Siegfried Matlok fortæller os om 

de dansk-tyske relationer i grænselandet set i et historisk og nutidigt 

europæisk perspektiv.— Efter foredraget generalforsamling. 

Nordens Dag 
Mandag den 23. marts kl. 18 i Lindegaarden 

Sommertur til Slesvig 
Mandag-onsdag den 8.-10. juni 

 

GENFORENINGEN 100 ÅR 
 

I foråret 2020 markerer vi, at det er 100 år  siden, at Sønderjylland blev genforenet 

med Danmark. Efter folkeafstemninger blev hertugdømmet Slesvig delt mellem Dan-

mark og Tyskland. Men Norden, henholdsvis Tyskland, slutter ikke ved den dansk-

tyske grænse. Det får vi belyst af to foredragsholdere fra grænselandet. Forårets 

fokus på Genforeningen slutter med en tredagestur til  Slesvig. 

 

 I anledning af 100-året for Nordslesvigs genforening med kongeriget går årets 
sommertur til landsdelen Slesvig: det danske Nordslesvig og det tyske Sydslesvig.  

Turen vil forme sig som en rundtur i Slesvig fra nord til syd. Vi kører ind i Slesvig 
ved Frederikshøj, der hvor Christian X red over grænsen på den hvide hest. Vi kom-
mer gennem Flensborg på vej til vort logi, som er Sydslesvigs danske Ungdomsfor-
eningers kursussted Christianslyst i landsdelen Angel. Mandag aften håber vi at få 
besøg af folk fra Foreningen NORDENs lokalafdeling i Sydslesvig.  

Tirsdag er helliget Slesvig by med omegn: Hedeby og Dannevirke. Onsdag skal vi 
sydpå til grænsefloden Ejderen. Den indgik fra 1784 til 1896 som en del af Ejderka-
nalen, som var forløberen for Kielerkanalen. Vi kører nordpå gennem marsklandet 
til Noldemuseet, som vi skal besøge, inden kursen går mod Lyngby.  

Deltagerne vil få tilsendt detaljeret program i løbet af foråret.  

Turen starter fra Jernbanepladsen ved Invita mandag den 8. juni kl. 9.00. Vi er tilba-
ge i Lyngby onsdag den 10. juni ca. kl. 19. HUSK PAS.  

Prisen i dobbeltværelse er for medlemmer kr. 3000, for gæster kr. 3200; tillæg for 
enkeltværelse kr.150. Prisen omfatter bustransporten, logi, alle måltider og entréer.  

Tilmelding senest 28. februar til Anders Nielsen på telefon 30 50 41 91 eller på 
kiogan@webspeed.dk. Når tilmeldingen er modtaget og bekræftet, indsættes beta-
lingen på foreningens konto i Danske Bank 1551 6795889.  

 

Sommertur til Slesvig   Mandag-onsdag den 8.-10. juni  



.  

I 100-året for Genforeningen i 1920 kommer 
Mads Rykind-Eriksen, forstander for Rødding 
Højskole, og fortæller om optakten til Genfor-
eningen, dens betydning og om grænselan-
det i dag. Genforeningen var den største be-
givenhed i danmarkshistorien i det 20. år-
hundrede. Det kan næppe overvurde-
res, hvor dyb smerten var over nederlaget i 
1864 og tabet af hertugdømmet Slesvig, 
og hvor stor glæden blev i 1920. Begge årstal 
står mejslet ind i danskernes bevidsthed. 
Med Tysklands nederlag i Første Verdenskrig og Versaillestraktaten i 1919 blev gen-
foreningen mulig, hvorved der opstod et nyt grænseland med et dansk mindretal i 
Sydslesvig og et tysk mindretal i Sønderjylland samtidig med, at vores forhold til 
Tyskland ændrede sig. Tyskland har fra at være vores arvefjende ændret sig til i dag 
at være en af vores nærmeste allierede, som vi læner os mere og mere op ad i køl-
vandet efter Brexit og Donald Trumps nye USA. 

Foredraget foregår i Fennebergsalen på Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28. 

Gratis adgang for Foreningen NORDENs medlemmer. Entré for andre 50 kr. 

Genforeningen 2020  

Optakt, betydning og grænselandet i dag 

Tirsdag den 11. februar kl. 19.00 

Slesvig - en del af Norden og en grænseregion i Europa 
1920 - 2020 

Torsdag den 5. marts kl. 19.00 

100 år efter afslutningen af Første Verdenskrig og året før den danske genforening 
med Sønderjylland har den danske og den tyske regering udråbt et venskabsår 2020 
og samtidig foreslået, at begge mindretal skal optages som UNESCOs immateriel  
verdenskulturarv. Journalisten Siegfried Matlok, tidligere chefredaktør ved det tyske 
mindretals avis, Der Nordschleswiger, ser tilbage på de mørke stationer i det sidste 
dansk-tyske århundrede og fortæller om de fremskridt, som især siden 1955 og 1972 
er opnået i forholdet mellem dansk og tysk – ikke mindst i grænselandet. Så godt, at 
mange endda betragter det dansk-tyske grænseland som et forbillede for hele 
verden! Men er denne succeshistorie realistisk? Eller har mindretallene måske sejret 
sig ihjel? Tysklands rolle og betydning for Danmark og Europa har været stærkt 
voksende i de sidste årtier, men hvad sker der efter æraen Merkel? Matlok 
analyserer nutidens store problemer ikke mindst i en europæisk sammenhæng, men 
ser også på de muligheder og risici, som fremtiden kunne bringe, selvom det jo i 
disse tider er blevet endnu mere vanskeligt at spå. 

I  pausen bagefter byder foreningen på et glas. Derefter er der generalforsamling. 

Det hele foregår i Fennebergsalen på Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28. 

Gratis adgang for Foreningen NORDENs medlemmer. Entré for andre 50 kr. 

Nordens Dag 

Mandag den 23. marts kl.18.00 

Igen i år kan vi fejre Nordens Dag på selve dagen. Det gør vi med spisning og sang. 
Vi får besøg af Hans Ulrik Nielsen, som er leder af Ballerup Musikfestivals viseaftner.  

Serveringen er god mad fra Frøken Friis, med kaffe bagefter. 

Arrangementet foregår i Lindegaarden, Peter Lunds Vej 8. 

Pris for deltagelse: 200 kr. for medlemmer, 250 kr. for gæster. Tilmelding senest den 
16. marts til Hanne Ekstrand på mobil 22 20 33 25 eller på mail                                 

hanne.ekstrand@gmail.com.Når tilmeldingen er modtaget og bekræftet, indsættes 
beløbet på foreningens konto i Danske Bank, 1551 6795889. 

Ordinær generalforsamling 

i Foreningen NORDENs Lyngby-Taarbæk Lokalafdeling afholdes 

i Fennebergsalen, Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28, 

torsdag den 5. marts kl. ca. 21 efter  Siegfried Matloks foredrag 

Dagsorden efter vedtægterne (se dem på lokalafdelingens hjemmeside på adres-
sen http://lyngby.foreningen-norden.dk).— Formandens beretning ledsages af et 
billedshow over årets gang i foreningen. Hanne Ekstrand, Anders Nielsen, Kjeld 
Kristensen og Thyge Svenstrup er på valg. Næstformand Anders Nielsen ønsker 
ikke genvalg; de øvrige tre styrelsesmedlemmer er villige til genvalg. Desuden 
ønsker kasserer Kirsten Hermansen at udtræde af styrelsen. Der skal også væl-
ges to nye revisorer. 

Eventuelle forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen frem-

sendes skriftligt til formanden, hanne.ekstrand@gmail.com, senest 20. februar. 

STYRELSEN FOR FORENINGEN NORDENs LYNGBY-TAARBÆK LOKALAFDELING 

Hanne Ekstrand, formand Buddingevej 33B 2800 Lyngby 45880325   22203325 

Anders Nielsen, næstformand Hjortekærbakken 7 2800 Lyngby 45884027   30504191 

Kirsten Hermansen, kasserer Kulsviervænget 3 2800 Lyngby 45886139   26246139  

Tage Christensen, webmaster Nybro Vænge 29 2800 Lyngby 45882598    21657476 

Kjeld Kristensen, redaktør Torsvang 24 2800 Lyngby 45887235    20581295 

Thyge Svenstrup, styrelsesmedl. Bakkevej 13A 2830 Virum 45425428    20514805 

Fra og med  dette nummer udsendes det trykte blad  til alle medlemmer, også til 
dem, der også får det på mail. 

mailto:hanne.ekstrand@gmail.com
mailto:hanne.ekstrand@gmail.com

