FEJRING AF 100-ÅRET FOR GENFORENINGEN
DEN 9. OG 10. FEBRUAR 2020
SKODBORG

Fejring af 100-året for genforeningen den 9. og 10. februar 2020 i Skodborg.

Skodborg Hjemstavnsforening og Skodborg meninghedsråd har i samarbejde stået for at arrangere fejringen af genforeningen den 9. og 10. februar 2020 i Skodborg.
Dette lille hæfte giver dig højdepunkterne fra de to dage.

Gudstjeneste i Skodborg Kirke og foredrag om genforeningen i konfirmandhuset den 9. februar
af Formand for menighedsrådet, Nanna Hørlyck

Gudstjenesten blev holdt kl. 13.
Pastor Ole Beck prædikede og forestod gudstjenesten.
Ole Becks prædiken er bragt her i skriftet på side 3.
Ole Beck er barnebarn af den pastor Beck, der forestod gudstjenesten for
100 år siden.

Efter Gudstjenesten skulle flaget have været hejst på Skolen (i dag Skodborg Børnecenter), som man gjorde det for 100 år siden.
Vi fravalgte at hejse flaget på skolen grundet stormen, og fordi kirkens
flag faldt ned inden gudstjenesten. Kort tid efter faldt også skolens flagstang for stormen.

Pastor Ole Beck, Skodborg Kirke

Foredrag ved Jørgen Larsen i Konfirmandhuset
Til foredraget som blev holdt i Konfirmandstuen, var der samlet 105 gæster.
Jørgen Larsen fortalte levende om dagen og aftenen den 10. februar 1920
i Skodborg.
Efter kaffe og sange præsenterede Keld Mortensen sine tre ny bøger
”Krigsdeltagere fra Skodborg Sogn bind 1-3 ” og fortalte om baggrunden
for bøgerne. Det var et meget engageret oplæg. Keld signerede bøgerne.
Hele eftermiddagens program gav til sammen en meget flot optakt til afstemningsdagen.
Om aftenen var 60 gæster samlet til fællesspisning på Skodborg Vesterkro, hvor der også blev der sunget.
Da sangen ”Brat af slaget rammet” skulle synges, måtte alle ty til mobiltelefonen. Sangen er ikke i Højskolesangbogen.

Foredraget med historiker Jørgen Larsen og nedenfor signerer
historiker Keld Mortensen bøger

Prædiken søndag den 9. februar 2020 Skodborg
Kirke, af Pastor Ole Beck
Matt. 6, 24 - 34

På kanten af det mulige.
Hør, Herre Jesus! Frelser, hør
din lille flok,
sørgende dybt på danske øer
med årsag nok!
Kvæles ej lad den lovsang ny,
som er genfødt til fart i sky!

Da skal din pris vi udsjunge.
Grundtvig 1864

At ingen kan tjene to herrer er ikke sandt, fordi det står i bibelen. Men det står i bibelen, fordi det er sandt. Og det er sandt,
fordi livet er fuld af modsætninger og dilemmaer. Hentet fra
hverdags forhold, der indeholder konfliktstof. Ja, her i landsdelen var man i to generationer tvunget til at tjene en herre, som
man på alle måder helst var fri for. Og som man i de sidste 4 år
måtte give 6000 sønners liv til i en krig, der ikke var Danmarks.
Det er den hårdest tænkelige måde at erfare på, at ingen kan
tjene to herrer. For det er virkelighedens erfaring, der er tale
om, når det hedder, at ingen kan tjene to herrer. Det bliver
fortolket her i Bjergprædikenens sidste kapitel. Erfaringen af
frihed stilles over for erfaringen af ufrihed.
Erfaringer er altid situationsbestemte. Derfor forstår man erfaringen forskelligt fra sted til sted og fra tid til anden. Det vi
fejrer i dag på 100 års dagen for Genforeningen er, at situationen ved hjælp af stormagterne og ikke mindst folkets vilje ændrede sig, så man nu kunne erfare, hvad frihed er. Hvad man
havde håbet på og arbejdet på i tale og skrift blev til virkelighed. Frihedens virkelighed. Ikke bare frihed fra en tvangssituation, men frihed til et tilhørsforhold, hvor man havde hjemme. At komme hjem til en sammenhæng kan være den største
frihed for et menneske og for et folk. “Atter det skilte bøjer sig
sammen”, som man skrev over en æresport ved Kongeåen.

len var man tvunget til at leve under løgnen, mens man i sind
og tanke længtes efter sandheden i en sammenhæng, som
man måtte bære i hjertet. At høre til et forhold i frihed er altid
et hjerteligt forhold. Her ligger modsigelsen mellem sandhed
og løgn, med alle de dilemmaer, man står i.
Modsigelsens grundsætning kommer ingen uden om. Friheden
består i, at man kan tale imod et vilkår, og at man kan tilvælge
et andet vilkår. Hvis en magt, en statsmagt, en persons magt,
en ideologisk magt ikke tåler modsigelse, er frihed udelukket.
Det modsigelsesfrie liv findes ikke. Det modsigelsesfrie system
findes ikke. Den modsigelsesfrie politik findes ikke. Hvor det
indføres, indfører man tvang, vold og underkastelse. Det er
historien fuld af eksempler på. De to største eksempler er
kommunismen og nazismen. Her i landsdelen levede man under tysk herredømme, som ikke tålte modsigelse. Det folk, der
lever under ufrihedens vilkår ved i hjertet, hvad frihed er. Tyranni skaber frygt, vold, social kontrol, falsk tale, behagesyge
og underkastelse. Modsigelsen kræver mod, snilde, kløgt, humor og uforfærdethed. Og modsigelsen kræver tro, tro på
sandheden, overbevisning om at sandheden findes på den
anden side af volden og tvangen. Men også tvang til tro er vold
og undertrykkelse. Kirkehistorien er som den sekulære historie
fuld af eksempler på, at en modsigelsesfrie religion fører til
vold og ufrihed. Derfor består al historie af konfliktforhold, der
enten opløses til frihed eller fastlåses til tvang. Vil man friheden, må man tåle modsigelsen.

Bag denne adskillelse lå ikke bare landsdelens, men også det
danske folks afsavn. Skønt folkene her i landsdelen bar de tungeste byrder ved meddelelsen om det tunge budskab fra fronten til det enkelte hjem, de mange tusinde hjem.
Vi står i og lever i en kristen tradition, som Grundtvig kaldte for
“den mosaisk-kristelige anskuelse”. Vi har den jødiske historie
Bag udsagnet, at ingen kan tjene to herrer, ligger der altså en
adskillelse, men også en sammenhæng. En adskillelse mellem i Det Gamle Testamente med i bagagen. Derfor læser vi jødiske
tekster ved gudstjenesten, i dag en salme af David (ps. 118,19sandt og falsk, mellem godt og ondt. For at leve i sammenhæng skal man afsige løgnen, man er påtvunget. Her i landsde 29). Hvor den sten, som bygmestrene forkastede, blev til ho-

hovedhjørnesten, dvs. Kristus som led for vores skyld. Kristendom er en historisk religion. Vi tager ikke afstand fra Det Gamle Testamente, men tolker bogen kristeligt som en beskrivelse
af det skaberværk, der bliver forløst gennem evangeliet. Denne sammenhæng mellem det gamle og det nye kan man ikke
lave system ud af, for det er ikke modsigelsesfrit. Tværtimod
er det fuldt af modsigelser, ligesom det er fuldt af sammenhænge. Derfor kan man ikke lave politik ud af den mosaiskkristelige anskuelse. Men man kan uddrage en etik, som i sin
enkelhed lyder, at det er bedre at lide uret end at begå uret.
Her ligger nøglen til at forstå, hvorfor ingen kan tjene to herrer. Den der lider uret afsiger løgnen, mens den der begår uret
fastholder løgnen. At afsige løgnen er at tro på noget andet,
friheden fra løgnen, mens løgnen fastholder troen på sig selv.
Den fanatiske, modsigelsesfrie tro ser ingen modsætning,
mens troen på friheden ser modsigelsen. Tvivlen er her troens
nådegave, nemlig at fanatismen udelukkes. Den fanatiske tro
kender ikke til tvivl, mens den skjulte tro erkender, at modsigelserne og dilemmaerne findes - og derfor kan de overvindes
i en hjertelig tro. Som Henrik Pontoppidan skriver i sit digt
“Sønderjylland”, hvor landet er en kvinde “du skjuler stolt,
hvad ondt du led” Her er der ingen fanatisme, men sand menneskelighed, og det er jo hvad troen skal føre til: menneske-

lighed. For troen skal ikke pege på sig selv. Troen skal pege
væk fra sig selv.
Derfor skal vi ikke bekymre os, men se til himlens fugle og
markens liljer. Her ligger åbningen i evangeliets glædelige budskab, at skaberværket er forløst i et naturbillede: “dog hvor
bønder af hunger dø, finder den lille fugl et frø” og “Yndig er
blomsten klædt og boldt, dejligst at se på fjeldet goldt”. Se til
himlens fugle og markens liljer!
Det er det håb, der holder os i live i den virkelighed, hvor ingen
kan tjene to herrer. Og det var det håb, der holdt landsdelen
her i live under fremmedherredømmet. Det var og er på kanten af det mulige. Dér sætter evangeliet os som mennesker. På
livets kant.
I modsigelsen af løgn og uret.

Fjendernes tale her fik magt, vor mund de bandt.
Lovsangen er din rettighed, hvor du er stedt.

Afstemningsfesten den 10. februar i Skodborg

Kirkens flagstang blev repareret mandag morgen takket være vakse medarbejdere.
Kirkens flag vejrede derfor mandag den 10. februar.

Flagring ved kirken og flagalle gennem Skodborg by

Afstemningsfesten på Skodborg Vesterkro blev endnu en minderig
oplevelse.
Formand for hjemstavnsforeningen, Kirsten Fynbo, bød velkommen til de 165 gæster, der var mødt frem.
Forhenværende generalkonsul Henrik Becker Christensen holdt
hovedtalen. Det var dejligt at få sat historien helt på plads og forstå baggrunden for afstemningen og afstemningszonerne.
Skodborg Motetkor, et kor oprettet til denne festlige aften, blev
ledet af organist Ida Dahl. En dejlig musikalsk oplevelse.

Aftenen afsluttede med Sønderjysk kaffebord.
Kagerne var bagt af mange forskellige bidragsydere fra
Skodborg Sogn.
I løbet af aftenen blev der sunget mange sange.

Forh. Generalkonsul Henrik Becker Christensen og Formand for
Skodborg Hjemstavnsforening Kirsten Fynbo

Stemningsbilleder fra Gudstjeneste og foredrag den 9. februar 2020 Skodborg Kirke og i
konfirmandhuset

Pastor Ole Beck, Skodborg Kirke

Foredrag ved historiker Jørgen Larsen

Historiker Keld Mortensen signerer bøger

Stemningsbilleder fra Genforeningsfesten 10. februar 2020 på Skodborg Vesterkro

Borgmester Egon Fræhr og Formand for Skodborg Menighedsråd Nanna Hørlyck

Stemningsbillede fra festen

Motetkoret under ledelse af organist Ida Dahl

Forh. Generalkonsul Henrik Becker Christensen og Formand for
Skodborg Hjemstavnsforening Kirsten Fynbo

