
Studietur til Sønderjylland og Sydslesvig 28.09-01.10 

om genforening (med biskop Karsten Nissen som guide),  

folk, kirke og mission. 

Stiftsudvalget for Økumeni, Mission og Religionsmøde i Viborg stift arrangerer den 

28. september til 1. oktober 2020 en studietur til Sønderjylland og Sydslesvig med 

ophold i Breklum nord for Husum i Sydslesvig. 

Turen er beregnet for menighedsrådsmedlemmer og andre interesserede. (Efter 

tilladelse fra stiftet er der mulighed for, at man kan søge menighedsrådet om et 

tilskud til turen, mod at man fortæller om den ved et arrangement i sognet.) 

  

Skamlingsbanken        Christian Jensen Kollegiet, Breklum 
 

Turen foregår i bus og den første dag vil stå i Genforeningens tegn, idet vi vil 

besøge steder med tilknytning til den i Sønderjylland. Her har Viborg stifts tidligere 

biskop Karsten Nissen lovet at være guide.  

Hen under aften vil vi køre til Breklum og blive indkvarteret på Christian Jensen 
Kollegiet der. Breklum er hjemsted for den tidligere Breklummission (et ydre 
missions selskab) og Christian Jensen Kollegiet er nu et moderne kursuscenter for 
den Nordelbiske kirke. 
Efter aftensmaden vil vi høre om Breklummissionen og Christian Jensen Kollegiet 
 
Efter en orientering om den Nordelbiske kirke (den tyske kirke i Sydslesvig og 

Holsten) kører vi mod Slesvig og ser domkirken, inden vi besøger Hedeby (hvor 

Danmarks første kirke lå) og Danevirke. 



Onsdag vil der først være et besøg i Husums nye danske kirke fra 1990, hvor vi vil 

høre om kirkelivet der og om det danske mindretal i Sydslesvig og den danske kirke 

i Sydslesvig,  

Frokosten indtager vi på ”Roter Haubarg”, en gammel traditionel frisisk marskgård, 

og forsætter så til Frederiksstad, den hollandsk inspirerede by med masser af 

kanaler, og besøger her Mennonitterkirken, hvor den danske menighed holder til. 

Det giver anledning til at høre om Frederiksstad som en religiøs fristad.  Inden vi 

vender tilbage til Breklum, kører vi også omkring Tønning, hovedbyen på den 

frisiske halvø Ejdersted. 

Torsdag vil vi på hjemturen besøge det spændende Noldemuseum lige syd for 

grænsen ved Sæd. Her vil vi også spise frokost, inden vi efter et ophold ved en 

grænsebutik sætter kursen nordpå. Hvis der er tid til det, gør vi også holdt ved 

kirken i Løgumkloster. Vi vil være hjemme hen under aften. 

  

Program 

Mandag: 

08.30 Afgang Holstebro 

09.10 Opsamling Herning 



11.00 Skamlingsbanken Her vil biskop Karsten Nissen møde os og være vores guide resten af 

eftermiddagen. 

12.30 Frokost Den gamle Grænsekro (ved Christiansfeld) 

13.45 Genforeningsmuseet v. Grænsekroen 

14.45 Knivsbjerg (Samlingssted for tyske mindretal) 

15.30 Folkehjem i Aabenraa 

18.30 Ankomst Christian Jensen kollegiet i Breklum.  

          Efter aftensmad orientering om Breklum-missionen og Chr. Jensen    Kollegiet 

Tirsdag: 

08.00 Morgenmad  

08.45 Orientering om Nordelbische Kirche og dens missionsarbejde 

10.00 Afgang mod Slesvig med besøg i domkirken    

12.45 Besøg i Hedeby (Vikingemuseet) og ved Danevirke 

18.30 Aftensmad Breklum 

          Aften: Vi synger evt. noget sammen 

  
Danevirke    Roter Haubarg 

Onsdag: 

08.00 Morgenmad 

09.30 Besøg i den danske kirke i Husum med orientering om det danske mindretal  

12.00 Frokost på ”Roter Haubarg” og besøg på museet  

14.15 Mennonitterkirken i Frederichsstad og byens historie 

           Tønning og Ejdersted 

18.30 Aftensmad Breklum   

Hyggeaften 



  

Friedrichsstad   Mennonittenkirche 

 

Torsdag: 

08.00 Morgenmad 

09.30 Afgang Breklum  

10.30 Noldemuseet. Frokost i dets restaurant 

12.30 Grænsebutik 

14.00 Evt. besøg Løgumkloster kirke 

Omkring kl. 1830 – 19.00 Hjemkomst via Herning og Holstebro 

 

Praktiske oplysninger 

Turen foregår i moderne langtursbus i perioden 28. september til 1. oktober 2020. 

Indkvartering foregår på Christian Jensen Kollegiet i Breklum, Kirchenstr. 4-13, 325821 Breklum, 
Tyskland (telefon: 04671 91120), i enkelt- eller dobbeltværelser (samme pris). 

Det er nødvendigt at medbringe pas (og blåt sygesikringsbevis). 

Der er i programmet angivet opsamling i Holstebro og Herning, men der kan eventuelt aftales 
andre opsamlingssteder, hvis der er behov for det. 

Rejseledere er: Lindvig Osmundsen, Ikast, Gert-Oluf Schwarz Lausten, Snejbjerg, og Vilhelm 
Værge,, Holstebro 

Turens pris omfatter bustur, samtlige entreer, overnatning og helpension fra frokost den første dag 
til frokost den sidste dag, mens drikkevarer er for egen regning 

Prisen er: 3950 kr. 

Tilmelding senest den 1. juli til Vilhelm Værge, Uhresøvej 31, Mejdal, 7500 Holstebro E-mail: 
vv@vaerge.com tlf: 48426607. 

Turen betales inden 1. august (på Nordea reg.nr. 9617 konto nr. 6292372254 (Vilhelm Værge)). 
(Ved framelding indtil den 1. september tilbagebetales 50 %. Ved framelding senere kan der 
desværre ikke tilbagebetales noget.) 

Hurtig tilmelding tilrådes, idet der kun er o. 30 pladser. (Turen gennemføres ikke, hvis der er under 
20 deltagere tilmeldt.) 
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