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Folkemødet »Grænsen« afholdes på initiativ af Ribe Stift 
med støtte fra Kulturministeriets og Folketingets pulje til 
 markering af Genforeningsjubilæet 2020, Region Syd
danmarks kulturpulje, Det Sønderjyske Salmelegat, Ribe 
Stiftsråd, provstierne i Ribe Stift, Esbjerg Kommune m.fl.



Op til Danmarks Genforening var folkemøderne en stærk manifestation af sammen  
holdet om fælles sprog og værdier. De mobiliserede de dansksindede sønder jyder 
i nationalitets kampen og forberedte folkeafstemningerne. I dag er folke mødet 
kommet tilbage som udtryk for et folkeligt behov for at få ejerskab til debatten om 
de spørgs mål, der har betydning for os selv og vores fremtid.

Folkemødet i Ribe vil fylde byen med aktivitet og musik. Fire dage med slesvigsk 
folke køkken, sangarrangementer og Sønderjyllands og mindre tallenes stærke 
fortællinger. Med sprog ambassader, udstillinger, film og litteratur arrangementer, 
sønderjysk kaffebord og muntert sam vær. Og det vil også være fire dage med tid til 
fordybelse og oplysning, foredrag og debat.

Sønderjylland forener sted, sprog og nationshistorie på en måde, der er uden side
stykke i det øvrige land og til stadighed bidrager til fællesskabsfølelse og national 
bevidsthed. Men Sønderjylland er også en del af Slesvig, som i sin helhed spejler de 
stadig mere aktuelle spørgsmål om hjemsted, sprog, nationalitet og identitet. 

Forholdet mellem Danmark og Tyskland er nu så godt, at grænsen i dag ikke kun 
er en optrukket linje, der har efterladt et mindretal på begge sider. Den er et bredt 
geografisk bælte, der favner en værdi fuld mangfoldighed. Og grænsen ud fordrer til 
besindelse både på de kulturelle og politiske værdier, der forener os over grænsen, 
og på de fælles udfordringer, vi står over for i en globaliseret verden. 

Om Ribe Stift som initiativtager og tovholder
De danske kirker er rammen om en væsentlig del af den danske erindrings
kultur. Overalt i de sønderjyske kirker og på de sønder jyske kirkegårde 

findes mindet om ofrene for de krige, der blev en del af grænselandets – blodige 
– historie. Det er en naturlig for pligtelse for Ribe Stift at bidrage til markeringen af 
denne betydnings  fulde nationale begivenhed.

Et Folkemøde i Ribe 21.–24. maj 2020 i anledning 
af 100-året for Danmarks Genforening
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om Genforeningens historier 
og Grænsen i dag
Grænselandets fortællinger: livet før, under 
og efter genforeningen – konsekvenser for 
danskere og tyskere på begge sider af græn
sen før og nu – fortællecafe 

Seminarer, foredrag og debatter: National
staten. Historie, værdier og udfordringer 

Unge-folkemøde: klimaparlament, kultur
ambassadører, rollespilsscenarier, grænse
byggeri, sprogambassader

Musik: i bylivet og koncerter – klassisk, 
 moderne, jazz, fællessang
 
Teater: professionelle og amatører  
– fra de mindste børn til de voksne – alvor,  
revy og dukketeater

Litteratur: aktuel genforeningslitteratur  
– person portrætter, forfattermøder, saloner

Film: danske og tyske film om grænselandet 

Mad: Sønderjysk kaffebord, fællesspisning

Udstillinger, byvandring, håndbold  
– og meget mere.

ARRANGEMENTER 
AF ALLE SLAGS
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Der kan reserveres pladser til alle arrangementer. 

www.folkemødeiribe.dk
Programpunkterne udvikles løbende og vil efterhånden blive tilgængelige på 

www.genforeningen2020.dk
Fra årsskiftet 2019–2020 bliver al information om Folkemødet tilgængelig på


