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Skoler opfordres til at sætte fokus på fællesskab i anledning af
Genforeningen 2020
Hvem er vi, og hvad er det, vi har til fælles? Både i det lokalsamfund, vi bor i, og i det land, vi bor i? De 650
genforeningssten og -mindesmærker, som sidste år blev fredet af kulturminister Mette Bock giver en
enestående mulighed for at sætte fokus på identitet, fællesskab og grænser.
Det mener Efterskoleforeningen, Friskoleforeningen og Grænseforeningen, og derfor går de nu sammen i
en fælles opfordring til landets skoler om at lave et event ved skolernes lokale genforeningssten. Det skal
ske 14. maj 2020 over hele landet under overskriften ”Genforen dit fællesskab!” som led i markeringen af
100-året for Sønderjyllands Genforening med Danmark i 2020.
De tre foreninger har udarbejdet en brochure med idéer, som skal inspirere lærerne på landets skoler til at
indgå samarbejde med lokale foreninger om at arrangere f.eks. fakkeloptog, bål, kaffebord, teater osv. ved
landets genforeningssten den 14. maj 2020. Derudover opfordres skolerne til at arbejde med
Genforeningen som tema i undervisningen.
Jens Andresen, der er formand i Grænseforeningen, siger:
”Genforeningsstenene er et af de største samlende symboler, vi har som danskere. De fortæller historien
om, hvordan lokale kræfter i glæde over Genforeningen valgte at rejse sten og mindesmærker over hele
Danmark for at markere fællesskabet. Det kan landets skoler bruge som udgangspunkt for gode
diskussioner om identitet, fællesskab og grænser i dag. Vi håber, at rigtig mange lærere har lyst til at
inddrage Genforeningen i undervisningen og vil være med til at markere 100-året rundt omkring ved
landets genforeningssten”.
Troels Borring, der er formand for Efterskoleforeningen, siger:
”For landets efterskoler er deltagelsen i et event ved skolens lokale genforeningssten en enestående
mulighed for, at de unge med egne øjne kan se, at vores fælles kulturarv på samme tid kan være lokal og
national. Fællesskab og sammenhængskraft er både mål og middel i efterskolens forpligtelse til at give de
unge livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse, og vi finder ikke en bedre anledning end
Genforeningen til at leve op til denne forpligtelse.”
Peter Bendix, der er formand for Dansk Friskoleforening, siger:
”Genforeningen i 1920 er et stærkt dansk bevis på vores erfaringer med at vægte fællesskabet, mindretallet
og fredelig sameksistens. Faktisk er det en bedrift, som også internationalt har vakt positiv
opmærksomhed. Mindretallets beskyttelse er selv dna’et i friskoletanken, og derfor er det naturligt, at også
friskolerne deltager aktivt i markeringen af 100-året for Genforeningen. Vi lever i en tid, hvor der er stort
fokus på identitet, grænsedragning, sammenhængskraft, og hvad det vil sige at være dansk, og her tjener
genforeningsstenene som vigtige symboler for netop et samlende fællesskab. Vi vil opfordre skolerne til at
bruge denne anledning aktivt til at markere den politiske og kulturelle betydning, som Genforeningen har
for vores nationale selvforståelse.”

Det er planlagt, at 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 eventet den 14. maj 2020.
I øvrigt vil Sigurd Barrett spille 100 koncerter rundt omkring i Danmark i foråret 2020 under overskriften
”Sigurd fortæller om Genforeningen”. Det sker i et samarbejde med Grænseforeningen. Bogen ”Sigurd
fortæller om Genforeningen” udkommer på Politikens Forlag.
For yderligere information kontakt venligst:
Jens Andresen, formand i Grænseforeningen, mobil: 40 43 70 08
Torben Vind Rasmussen, næstformand for Efterskoleforeningen, mobil: 20 28 10 06
Peter Bendix, formand for Dansk Friskoleforening: mobil: 40 42 20 27

Billedtekst: Elever fra Faarevejle Efterskole tager forskud på festlighederne i 2020 ved genforeningsstenen
på Esterhøj i Odsherred. Esterhøjstenen, der tidligere kaldtes troldestenen, er en vandreblok fra den sidste
istid og vejer 20 tons. I 1920 blev den slæbt op på toppen af Esterhøj for at markere Sønderjyllands
genforening med Danmark. Det skete med hjælp fra 3.688 frivillige og 11 spand heste. Foto: Thomas
Tolstrup

