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Onsdag d. 23. september kl. 17.00 i Genner Hallen:
Genforeningen 2020. En fortælling om at rykke
grænser og skabe fællesskab – fortalt af Sigurd
Barrett – for børn og voksne. Han er både en kendt
fortæller og musiker. Han har fortalt bibelhistorie,
danmarks-historie, fortalt om kongerækken og om
Luther. I 2020 drager Sigurd Barrett rundt i landet
med koncert om genforeningen.
Entré inkl. gebyr: voksne 100 kr., børn 60 kr. Bestilles på www.nembillet.dk

Onsdag d. 23. september kl. 17.00 i Genner Hallen:
Genforeningen 2020. En fortælling om at rykke
grænser og skabe fællesskab – fortalt af Sigurd
Barrett – for børn og voksne. Han er både en kendt
fortæller og musiker. Han har fortalt bibelhistorie,
danmarks-historie, fortalt om kongerækken og om
Luther. I 2020 drager Sigurd Barrett rundt i landet
med koncert om genforeningen.
Entré inkl. gebyr: voksne 100 kr., børn 60 kr. Bestilles på www.nembillet.dk

Onsdag d. 7. oktober kl. 19.30 i Konfirmandhuset i Løjt:
Et ægtepars brevveksling i tro, håb og kærlighed gennem
den store krig 1914-18. Helene og Nis Timmermanns
brevveksling. Ved Solvej Aagaard, psykolog. Helene og
Nis Timmermann skrev mange breve til hinanden under
hele krigen. Brevvekslingen, som er intakt og ganske
enestående, præsenteres af Solvej Aagaard, som også
har indtalt brevvekslingen på CD.
Fri entré.
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Søndag d. 25. oktober kl. 14.00 ved Genner Forsamlingshus:
Festlig markering af genforeningen. Mødested ved genforeningsstenen. I alt
blev der i årene omkring 1920 rejst ca. 670 genforeningssten, som alle er blevet
fredet ved 100-året for genforeningen i år. De mange sten viser den brede
folkelige forankring, genforeningen havde i 1920. Erik Berg holder tale ved
stenen i Genner, og derefter er der kage- og kaffebord i forsamlingshuset. Fri
entré.
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Onsdag d. 4. november kl. 18.30 i Løjt Forsamlings- og Kulturhus:
Her går grænsen. Teaterstykke, som opføres af Det lille Teater, Gråsten.
Stykket starter med to mennesker, der står der, hvor grænsen efter den enes
mening skal gå nede ved grænsen i Kruså langs Skelbækken. Og stykket
slutter med, at skiltene ved Tondern Station skiftes ud. Nu står der Tønder.
Forfatter er Kaj Nissen, Sønderhav. Entré 50 kr. inkl. kaffe og kage. Tilmelding
på Mobilepay 1095NZ, skriv 2020 i kommentarfeltet.
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Samarbejdspartnere:
Løjt-Genner Menighedsråd, Løjt Forsamlings- og Kulturhus, Løjt Højskoleforening, Genner Forsamlingshus og Grænseforeningen i Aabenraa.

Samarbejdspartnere:
Løjt-Genner Menighedsråd, Løjt Forsamlings- og Kulturhus, Løjt Højskoleforening, Genner Forsamlingshus og Grænseforeningen i Aabenraa.

Programmet for Løjt og Genner genoptaget

Programmet for Løjt og Genner genoptaget

