GENFOREN DIT
FÆLLESSKAB!
Lav et event ved din skoles lokale genforeningssten 14. maj 2020
– og bliv en del af den landsdækkende markering af 100-året for
Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920

HVAD HAR VI
TIL FÆLLES?
Hvem er vi, og hvad har vi til fælles? Både i det
lokalsamfund, vi bor i, og i det land, vi bor i?
De 650 genforeningssten og -mindesmærker,
der i 2020 bliver fredet, giver landets skoler en
enestående mulighed for at sætte fokus på

identitet, fællesskab og grænser. Anledningen
er 100-året for Sønderjyllands genforening
med Danmark i 1920, der vil blive markeret
på forskellig vis i hele landet.

HVAD ER EN
GENFORENINGSSTEN?
En genforeningssten er en sten med indmejslet
tekst, som lokale borgere rejste i årene efter 1920
til minde om Sønderjyllands genforening med
Danmark. Genforeningsstenen på billederne
er Esterhøjstenen i Odsherred.

FIND DIN LOKALE
GENFORENINGSSTEN
Du kan finde yderligere oplysninger om din lokale
genforeningssten på www.genforeningssten.dk.
Nogle af genforeningsstenene står på offentlige
arealer og andre på privat ejendom. Tjek dette på
hjemmesiden.

F

SÆT KRYDS I KALENDEREN 14. MAJ 2020!
Begynd allerede nu at planlægge et event
14. maj 2020 ved en genforeningssten i det
lokalområde, hvor jeres skole ligger. På den
måde er skoler i hele Danmark med til at
markere en national begivenhed på samme dag.
Hvorfor skal vi lave et event?
100-året for Genforeningen er en enestående
anledning til at arbejde fagligt og socialt med
temaer som identitet, fællesskab og grænser
dengang og i dag.

HVORFOR ER
GENFORENINGSSTENENE
FREDET?
Kulturminister Mette Bock besluttede i 2018
at frede genforeningsstenene i anledning af
markeringen af Genforeningen i 2020. Det skete
for at beskytte genforeningsstenene, så de ikke
umiddelbart kan fjernes, flyttes eller ødelægges.
Fredningen har ingen betydning for adgangen
til genforeningsstenene.

Hvorfor 14. maj 2020?
I løbet af sommeren 2020 vil det officielle
Danmark fejre 100-året for Genforeningen.
14. maj 2020 er valgt, så Danmarks skoler får
deres egen dato til at markere Genforeningen.

SKRIV JER PÅ
DELTAGERLISTEN
Henvend jer til Grænseforeningen
v/konsulent Claus Jørn Jensen,
mobil: 21 72 13 35 /
cjj@graenseforeningen.dk, hvis jeres
skole ønsker at arrangere et event
14. maj 2020, så I kan blive skrevet på
deltagerlisten.
Har I yderligere spørgsmål?
Kontakt venligst Efterskoleforeningen
v/specialkonsulent Hanne Lautrup,
mobil: 33 17 95 82, Dansk Friskoleforening v/international konsulent Jakob
Clausager Jensen, mobil: 22 36 11 53
eller Grænseforeningen v/foreningskonsulent Claus Jørn Jensen,
mobil: 21 72 13 35.

Her er idéer til aktiviteter op til 14. maj 2020:
• Lav undervisningsforløb om Genforeningen i
1920 og inddrag den lokale genforeningssten
• Søg samarbejde med lokale foreninger,
herunder grænseforeninger, museer og
lokalarkiver
• Lav en udstilling om den lokale genforeningssten på det lokale bibliotek eller rådhus
• Lav opgaveruter på HistorieLabs app, Otur
• Lav motionsløb i landskabet omkring den/de
lokale genforeningssten
• Inviter Grænseforeningens Kulturmødeambassadører eller Elevambassadører til
dialogmøder om identitet og medborgerskab

Her er idéer til aktiviteter 14. maj 2020:
• Lav event med fællessang, taler og teater/
performance og fakkeloptog ved jeres lokale
genforeningssten
• Inviter lokale borgere til at deltage i jeres event
• Inviter elever fra det danske mindretals skoler
i Sydslesvig og det tyske mindretals skoler i
Sønderjylland til at deltage i jeres event
• Inviter de lokale medier til at dække jeres event
• Lav video/fotos fra jeres event og præsenter
det på YouTube/Instagram/Facebook

5.000 SYDSLESVIGSKE
ELEVER PÅ BESØG
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5.000 elever fra det danske mindretals
skoler i Sydslesvig skal på besøg på
danske skoler i uge 20, 2020 under overskriften ”Ung Genforening 2020”, og de
sydslesvigske elever vil derfor også kunne
deltage i events 14. maj 2020.

GRÆNSEFORENINGEN
TILBYDER UNDERVISNINGSMATERIALE
Undervisningsmateriale om Genforeningen og genforeningsstenene er
under udarbejdelse og tilgængeligt på
www.graenseforeningen.dk i slutningen
af 2019.

KOM TIL KONCERT MED SIGURD
OM GENFORENINGEN
Grænseforeningen og Sigurd Barrett præsenterer ”Sigurd fortæller
om Genforeningen”. Book en koncert med Sigurd Barrett i foråret
2020 til særpris. Hvis jeres skole er interesseret, skal booking ske
senest 15. maj 2019 til manager Michael Vitten, mv@ponytailclub.dk,
mobil: 26 82 23 83. Hvis jeres skole ønsker at købe billetter til en
koncert i jeres nærområde, så hold øje med nembillet.dk.

