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Introduktion

I 2020 er det 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med resten af 
Danmark. Det markeres i hele landet og særligt i de 7 syd- og sønderjyske 
kommuner. 

Fra 1864 og til 1920 var det område, vi i dag kalder Sønderjylland tysk.
I 1920 fik borgerne i Nord-, mellem- og sydschleswig (dansksindede og 
tysksindede) mulighed for at afgøre, hvor den nye grænse mellem Tyskland 
og Danmark skulle trækkes – ved flere folkeafstemninger. 
Disse afstemninger resulterede i, at grænsen går hvor den går i dag.

I 2020 markerer både Danmark og Tyskland denne fredelige grænsedragning 
og hylder det fine samarbejde og samliv mellem danskere og tyskere og hen 
over grænsen. Der er nedsat er præsidie til denne varetagelse.

Præsidiet ønsker en værdig, festlig og synlig markering af jubilæet 

med bred folkelig deltagelse, og at markeringen bidrager 

til en positiv og nutidig profilering af det sydlige Danmark. 



Sønderborg Kommune ønsker med sin markering af 100-året for Genforeningen

at samle, oplyse og engagere kommunens borgere, aktører og gæster 

i meningsfulde oplevelser ud fra hovedtemaer i relation til Genforeningen.

Kommunen vil markere Genforeningen i 2020 på en måde, der appellerer 
og engagerer bredt – på tværs af generationer og kulturer 
– og som formidler og aktualiserer historien.

Indholdet i kommunens markering er:

 Folkefesten den 11.7.2020

 Fyrtårnsprojektet Sønderborg Spejlinger 2020

 Lokal 2020-pulje

Sønderborg Kommunes markering af Genforeningen i 2020



Fyrtårnsprojektet Sønderborg Spejlinger 2020

Formålet med fyrtårnsprojektet er at fremhæve den sønderjyske historie omkring Genforeningen med spejlinger, 

der engagerer aktører, borgere og gæster i vedkommende tematiserede aktiviteter og mindeværdige fælles oplevelser. 

Der er tre delprojekter:

GenSpejlet – festivalen Sønderborg Spejlinger 2020

Spejlinger - 7 kunstinstallationer/designs 

SpejlBilleder - Genforeningen for børn og unge (førskole & skole)



1. Kick off med DGI-Stafetløb / 4. - 10. maj 2020

2. Oplevelser i hele kommunen / 11.maj - 20.juni 2020

Kunstdesigns - Ferniseringer: lørdage kl. 15.00:

• Vester Sottrup: uge 20

• Gråsten: uge 21 

• Nordborg: uge 22

• Guderup: uge 23

• Broager: uge 24 

• Lysabild: uge 25

3.    Kulmination i Sønderborg by / 20. juni – 5. juli 2020

• Sønderborg: uge 26 / Kunstdesign - fernisering lørdag 27.6. kl. 15.00

Sønderborg Spejlinger 2020 - Program 4. maj – 5. juli 2020



Kick off med DGI-stafetløb 2. – 30. maj 2020

Ruten er i alt 468 km i etaper á 9 til 20 km

25 klubløbere pr. strækning. 7 strækninger i Sønderborg Kommune. 
Man kan evt. opdele lange strækninger (over 12 km).

Løb starter hver dag kl. 17:00

• Ankomst Nordborg 4. maj – Mandag (aktiviteter 17:00-21:00)

• Afgang Nordborg 5. maj kl. 17:00

1.   Nordborg – Fynshav (17.5. km) 5. maj

2.   Fynshav – Majbøl (11,1 km) 6. maj

3.   Majbøl – Sønderborg (15,6 km) 7. maj

• Ankomst Sønderborg 7. maj – Torsdag (aktiviteter 17:00-21:00)

• Afgang Sønderborg 8. maj kl. 17:00

4.   Sønderborg – Skelde (17,4 km) 8. maj

5.   Skelde – Gråsten (13,3 km) 9. maj

6. Gråsten – Rønshoved (8,8 km) 10. maj

7. Rønshoved – Kruså (9,5 km) 11. maj

*Rømø: ½ maraton den 19.5.2020

*Aabenraa: Afslutning – fællesløb den 30.5.2020 & kaffe på Folkehjem (depeche)

Eventbyer
Mandag den 4. maj / Nordborg & Torsdag den 7. maj / Sønderborg
Løbs- og gangrute for alle

Formidlingsaktiviteter – evt. i samarbejde med DR Arkivtelt

Involvering af aktørudvalg og handelstandsforeninger



Periode: 
11. maj – 20. juni 2020

Alle områder & ugefordeling
• Sundeved: uge 20
• Gråsten: uge 21 
• Nordborg: uge 22
• Augustenborg: uge 23
• Broager: uge 24 
• Sydals: uge 25

Vi tilgodeser forskellige målgrupper
• Børn og unge
• Voksne
• Seniorer
• Plejehjemsbeboere
• Turister / gæster

Gratis arrangementer

Locations:
Biblioteker og kultur- og forsamlingshuse

Ugeprogram – alle steder
Fredag eftermiddag: 
Optræden ved børn og unge fra Sønderborg Musikskole og Als Performance 
Academy
Sønderjysk Fast food & Pixi Quiz for børn og unge

Fredag aften: 
Quiz, fællessang & foredrag (på biblioteket eller i forsamlingshuset)

Lørdag formiddag i hovedbyen: 
Boder, aktiviteter, fx gadeteater (i by og på torv)
Fællesspisning

Lørdag eftermiddag: 
Fernisering af kunstdesign + spire-/juniorkor / Sangcenteret

Lørdag aften: 
Fællesspisning
1920’er orkester & dans

I løbet af ugen: 
Fællessang, fortælling, fotos, fællesspisning på plejecentre
Aktiviteter på lokalbibliotekerne for børn og børnefamilier
Børn og unge optræder og udstiller (Vidensbyen) 

Sønderborg Spejlinger 2020 
- Oplevelser i hele kommunen



• Kick off: De forbudte sange 
• Sønderborg Slot & Biblioteket Sønderborg
• Børn og unge optræder og udstiller
• Fernisering af kunstdesign

• 1864-dage 27.6. - 29.6.2020
• Kampen om Als 29.6.
• Boder og aktiviteter på Kær Vestermark

• 1920:2020-dage 1.7. - 3.7.2020
• 1920:2020-aktiviteter i by og ved havn

• Historiefestival på Sønderborg Slot 4.-5.7.2020
• Udstilling 1920:2020
• Aktiviteter & Foredrag

FOLKEFEST I DYBBØL SKANSERNE DEN 11. JULI 2020: 
Mobilisere folk til at deltage!

Sønderborg Spejlinger 2020 
- Kulmination i Sønderborg 20. juni – 5. juli 2020 



Programlancering og Kommunikation

10. Januar 2020 i København

Medio januar 2020 lokalt

www.sonderborg.dk/2020

www.genforeningen2020.dk

http://www.sonderborg.dk/2020
http://www.genforeningen2020.dk/


Genforening 2020-pulje

Der er oprettet en særlig Genforening 2020-pulje. 

Formålet med puljen er at give aktører, foreninger og andre interessenter 
mulighed for at engagere sig i markeringen af Genforeningen 2020. 

Der er 800.000 kr. i puljen.

Med puljemidler kan kommunen understøtte ansøgernes 

gennemførelse af aktiviteter og arrangementer for 

kommunens borgere og gæster. 

Oplevelser, der i henhold til specifikke puljekriterier spiller 

sammen med relevante temaer i relation til Genforeningen 

samt de kommunale politikker og strategier. 

 Puljen åbnede den 10. januar 2019 

 Der kan i 3. runde søges op til 50.000 kr. ud af 200.000 kr.

 Der kræves mindst 50% egenfinansiering 
(herunder tid, bidrag fra andre puljer/fonde m.v.)

 Frist for 3. runde er den 1. oktober 2019



Kriterier for 2020-puljen

Periode

 Puljen støtter aktiviteter, der afvikles i perioden den 10. januar 2020 
til den 10. juli 2020

Geografi

 Puljen støtter aktiviteter og oplevelser, der foregår i Sønderborg 
Kommune – og vægter en geografisk spredning samlet set

Målgrupper

 Puljen vægter, at der er aktiviteter for både børn, unge, voksne og 
seniorer – samlet set

 Puljen vægter, at forskellige kulturer og mindretal inkluderes i flere 
aktiviteter og oplevelser – samlet set

Samarbejde

 Puljen vægter, at ansøger samarbejder med aktører, foreninger 
og/eller kulturinstitutioner i Sønderborg Kommune



Kriterier for 2020-puljen

Indhold
Puljen støtter både oplevelser og aktiviteter inden for 

 Kunst
 Kultur 
 Idræt

Temaer
Puljen støtter aktiviteter og oplevelser, der forholder sig til et eller 
flere af disse temaer i relation til Genforeningen:

Grænselandets aftryk i dansk kultur, idræt og fritidsliv

De sønderjyske særtræk

Den lokale og personlige historie

Folkenes selvbestemmelsesret

Det gode naboskab til Slesvig-Holsten og Tyskland 

Erhvervsudvikling og vækstperspektiver



Kriterier for 2020-puljen

Synergi til historiefestivalen GenSpejlet

Der vil blive set positivt på aktiviteter og oplevelser, der kan være 
del af Sønderborg Kommunes historiefestival GenSpejlet, hvilket vil 
sige at:

 Aktiviteter og oplevelser skal kunne foregå i perioden 4.maj –10. 
juli 2020 - i dialog med kommunen

 Aktiviteter og oplevelser skal kunne placeres forskellige steder i 
kommunen - i dialog med kommunen

 Aktiviteter og oplevelser skal forholde sig til mindst et 
genforenings-tema samt til historien – med nedslag i en eller flere 
perioder:

1864-1918
1918-1920
1964-2018
2018-2020
2064-2120



Sådan søges puljen

Ansøgningsskema online

https://sonderborgkommune.dk/2020-pulje

Der skal i skemaet svares på flg.:

 Formål og indhold for aktiviteten / oplevelsen

 Tema: hvilket/hvilke tema forholder aktiviteten / oplevelsen sig til

Målgruppe for aktiviteten

 Geografi og sted: hvor aktiviteten / oplevelsen vil kunne 
gennemføres i Sønderborg Kommune

 Historiefestival: om aktiviteten / oplevelsen kan være en del af 
historiefestivalen GenSpejlet

 Samarbejdspartner/-e og rollefordeling

 Budget

 Udgifter 

 Finansiering (egenfinansiering: min. 50%). Timetakst = 100 kr.

 Hvor meget søges puljen om i kr. og til hvad

 Kontaktoplysninger: navn, adresse, tlf.nr, og mailadresse på den 
person eller forening, som er ansvarlig for aktiviteten / oplevelsen

FRIST: 1. oktober 2019
SVAR: 31. oktober 2019
(senest) 

Puljeadministration
Puljen administreres af forvaltningen Kultur, Idræt og Fritid

Sparring
Det er muligt at få sparring om puljen pr. mail og telefon hos 
Anne Bertram, projektkoordinator for Genforeningen 2020:
aebm@sonderborg.dk  / Tlf. 23992522 eller på et møde efter aftale.

Udbetaling
Udbetaling sker som udgangspunkt forlods eller efter aftale med 
ansøger. CVR nr. koblet på Nem ID.

Markedsføring
Oprette aktivitet på 2020-kalender på www.genforeningen2020.dk
Brug af 2020-logo og kommunens logo.

Evaluering
Ansøger forpligtes til at lave en aktørevaluering, når aktiviteten er 
gennemført– herunder antal deltagere / publikum.

https://sonderborgkommune.dk/2020-pulje
http://www.genforeningen2020.dk/


Spørgsmål


