
Fra: Kulturministeren <min@kum.dk>  
Sendt: 13. september 2018 11:21 
Til: albertslund@albertslund.dk; kommunen@alleroed.dk; assens@assens.dk; borger@balk.dk; 
kommunen@billund.dk; post@brk.dk; brondby@brondby.dk; raadhus@99454545.dk; 
dragoer@dragoer.dk; kommune@egekom.dk; raadhuset@esbjergkommune.dk; raadhuset@fanoe.dk; 
favrskov@favrskov.dk; kommunen@faxekommune.dk; fredensborg@fredensborg.dk; 
kommunen@fredericia.dk; raadhuset@frederiksberg.dk; post@frederikshavn.dk; epost@frederikssund.dk; 
furesoe@furesoe.dk; fmk@fmk.dk; gentofte@gentofte.dk; kommunen@gladsaxe.dk; 
glostrup.kommune@glostrup.dk; raadhus@greve.dk; borgerservice@gribskov.dk; 
kommunen@guldborgsund.dk; post@haderslev.dk; mail@halsnaes.dk; mail@hedensted.dk; 
mail@helsingor.dk; herlev@herlev.dk; kommunen@herning.dk; hillerod@hillerod.dk; 
hjoerring@hjoerring.dk; post@holb.dk; kommunen@holstebro.dk; horsens.kommune@horsens.dk; 
hvidovre@hvidovre.dk; kommune@htk.dk; kommunen@horsholm.dk; post@ikast-brande.dk; 
ishojkommune@ishoj.dk; raadhus@jammerbugt.dk; kalundborg@kalundborg.dk; 
kommune@kerteminde.dk; kommunen@kolding.dk; borgerservice@kk.dk; raadhus@koege.dk; 
post@langelandkommune.dk; post@lejre.dk; lemvig.kommune@lemvig.dk; lolland@lolland.dk; 
lyngby@ltk.dk; kommunen@laesoe.dk; raadhus@mariagerfjord.dk; middelfart@middelfart.dk; 
kommunen@morsoe.dk; norddjurs@norddjurs.dk; post@nordfynskommune.dk; kommune@nyborg.dk; 
naestved@naestved.dk; odder.kommune@odder.dk; odense@odense.dk; kommune@odsherred.dk; 
randers.kommune@randers.dk; raadhus@rebild.dk; post@rksk.dk; ringsted@ringsted.dk; 
kommunen@roskilde.dk; rudersdal@rudersdal.dk; rk@rk.dk; kommune@samsoe.dk; 
kommunen@silkeborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk; sk@skivekommune.dk; 
slagelse@slagelse.dk; kommune@solrod.dk; soroekom@soroe.dk; stevns@stevns.dk; struer@struer.dk; 
svendborg@svendborg.dk; syddjurs@syddjurs.dk; post@sonderborg.dk; thistedkommune@thisted.dk; 
toender@toender.dk; kommunen@taarnby.dk; kommune@vallensbaek.dk; vardekommune@varde.dk; 
post@vejen.dk; post@vejle.dk; post@vesthimmerland.dk; viborg@viborg.dk; post@vordingborg.dk; 
post@aeroekommune.dk; post@aabenraa.dk; aalborg@aalborg.dk; MKB-AarhusKommune 
<post@aarhus.dk> 
Emne: Til alle borgmestre ang. i 2020 markering af 100 året for Sønderjyllands genforening med Danmark.  
 
Kære borgmester, 
 
Siden folkeafstemningerne i 1920 har det dansk-tyske grænseland gennemgået en udvikling fra at være en 
omstridt kampplads til blive en dynamisk region, der kan bygge bro mellem begge lande. Når vi i 2020 
markerer 100 året for Sønderjyllands genforening med Danmark vil den historiske begivenhed stadig være 
højaktuel. 
 
Det er mit håb, at vi med fejringen kan øge danskernes viden om, hvor stor betydning – 
kulturelt, økonomisk og politisk – genforeningen har haft og har for hele Danmark. Dette gælder ikke 
mindst i virkningshistorien omkring mindretal og flertal i grænselandet 
 
Regeringen har med dette formål for øje besluttet at afsætte i alt 10 mio. kr., der skal bidrage til, at 
fejringen bliver en national begivenhed. Konkret vil pengene bl.a. blive brugt til sammen med Folketinget at 
støtte en række formidlingsaktiviteter i hele landet via en pulje, der netop er blevet offentliggjort.  
Samtidig er man i de sønderjyske kommuner allerede langt i planlægningen af en lang række tiltag, der skal 
sikre en festlig og folkelig fejring. 
 
Jeg vil på regeringens vegne gerne opfordre til, at I også i din kommune bidrager med aktiviteter, der gør, at 
genforeningsjubilæet bliver markeret i alle dele af Danmark. 
 

mailto:min@kum.dk
mailto:albertslund@albertslund.dk
mailto:kommunen@alleroed.dk
mailto:assens@assens.dk
mailto:borger@balk.dk
mailto:kommunen@billund.dk
mailto:post@brk.dk
mailto:brondby@brondby.dk
mailto:raadhus@99454545.dk
mailto:dragoer@dragoer.dk
mailto:kommune@egekom.dk
mailto:raadhuset@esbjergkommune.dk
mailto:raadhuset@fanoe.dk
mailto:favrskov@favrskov.dk
mailto:kommunen@faxekommune.dk
mailto:fredensborg@fredensborg.dk
mailto:kommunen@fredericia.dk
mailto:raadhuset@frederiksberg.dk
mailto:post@frederikshavn.dk
mailto:epost@frederikssund.dk
mailto:furesoe@furesoe.dk
mailto:fmk@fmk.dk
mailto:gentofte@gentofte.dk
mailto:kommunen@gladsaxe.dk
mailto:glostrup.kommune@glostrup.dk
mailto:raadhus@greve.dk
mailto:borgerservice@gribskov.dk
mailto:kommunen@guldborgsund.dk
mailto:post@haderslev.dk
mailto:mail@halsnaes.dk
mailto:mail@hedensted.dk
mailto:mail@helsingor.dk
mailto:herlev@herlev.dk
mailto:kommunen@herning.dk
mailto:hillerod@hillerod.dk
mailto:hjoerring@hjoerring.dk
mailto:post@holb.dk
mailto:kommunen@holstebro.dk
mailto:horsens.kommune@horsens.dk
mailto:hvidovre@hvidovre.dk
mailto:kommune@htk.dk
mailto:kommunen@horsholm.dk
mailto:post@ikast-brande.dk
mailto:ishojkommune@ishoj.dk
mailto:raadhus@jammerbugt.dk
mailto:kalundborg@kalundborg.dk
mailto:kommune@kerteminde.dk
mailto:kommunen@kolding.dk
mailto:borgerservice@kk.dk
mailto:raadhus@koege.dk
mailto:post@langelandkommune.dk
mailto:post@lejre.dk
mailto:lemvig.kommune@lemvig.dk
mailto:lolland@lolland.dk
mailto:lyngby@ltk.dk
mailto:kommunen@laesoe.dk
mailto:raadhus@mariagerfjord.dk
mailto:middelfart@middelfart.dk
mailto:kommunen@morsoe.dk
mailto:norddjurs@norddjurs.dk
mailto:post@nordfynskommune.dk
mailto:kommune@nyborg.dk
mailto:naestved@naestved.dk
mailto:odder.kommune@odder.dk
mailto:odense@odense.dk
mailto:kommune@odsherred.dk
mailto:randers.kommune@randers.dk
mailto:raadhus@rebild.dk
mailto:post@rksk.dk
mailto:ringsted@ringsted.dk
mailto:kommunen@roskilde.dk
mailto:rudersdal@rudersdal.dk
mailto:rk@rk.dk
mailto:kommune@samsoe.dk
mailto:kommunen@silkeborg.dk
mailto:skanderborg.kommune@skanderborg.dk
mailto:sk@skivekommune.dk
mailto:slagelse@slagelse.dk
mailto:kommune@solrod.dk
mailto:soroekom@soroe.dk
mailto:stevns@stevns.dk
mailto:struer@struer.dk
mailto:svendborg@svendborg.dk
mailto:syddjurs@syddjurs.dk
mailto:post@sonderborg.dk
mailto:thistedkommune@thisted.dk
mailto:toender@toender.dk
mailto:kommunen@taarnby.dk
mailto:kommune@vallensbaek.dk
mailto:vardekommune@varde.dk
mailto:post@vejen.dk
mailto:post@vejle.dk
mailto:post@vesthimmerland.dk
mailto:viborg@viborg.dk
mailto:post@vordingborg.dk
mailto:post@aeroekommune.dk
mailto:post@aabenraa.dk
mailto:aalborg@aalborg.dk
mailto:post@aarhus.dk


Information om puljen kan findes på https://kum.dk/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/nyheder/8-
mio-kr-afsaettes-til-markering-af-genforeningsjubilaeet-2020/1/1/ 
 
 
Henriette L. Hallengren 
Sekretær for ministeren | 41 39 39 01 | hlh@kum.dk | www.kum.dk 
Kulturministeriet | Nybrogade 2 | 1203 København K 
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