
 

Turleder: Christian Egander Skov, historiker, ph.d. og forfatter. 
Teknisk arrangør: FOF Aarhus, medlem af Rejsegarantifonden, 
reg.nr. 2374, i samarbejde med Todbjerg Busser. 

Tag med på opdagelse og på højskoleophold i  
det fascinerende stykke gamle Danmark, der  
ligger gemt lige syd for grænsen. 

Efter Genforeningen i 1920 blev et dansk mindretal  
efterladt i Sydslesvig. ”De skal ikke blive glemt,”  
lovede danske politikere. Den dag i dag er mindretallet 
stærkt. Vi hører historien om de danske spor i  
Sydslesvig. Vi besøger mindretallets højborg Flensborg  
og bor på den danske højskole Jaruplund. Dag 2 tager  
vi turen vestpå til det fascinerende marsklandskab  
med den historiske by Frederiksstad og til Mikkelberg – 
Nordisk center for kunst og cricket. 

Mikkelberg, Hatsted

På tur med FOF Aarhus

Højskoledage i Sydslesvig 
”De skal ikke blive glemt” 

16.-17. maj 2023

 

Program:

Tirsdag d. 16. maj 

09.00: Afgang fra Musikhuset Aarhus. Vi spiser madpakker undervejs.
12.30 ca.: Ankomst til Flensborg, hvorefter vi skal på byvandring. 
15.30 ca.: Vi ankommer til Jaruplund Højskole og bliver indkvarteret. 
16.00: Efter indkvartering mødes vi til kaffe, te og kage i dagligstuen. 
17.00: Rundvisning på højskolen. 
18.00: Aftensmad på højskolen.
19.30: Vi mødes til det spændende foredrag ”Hvor er du landet?” ved forstander Karsten Dressø.  
Vi vil naturligvis også, i rigtig højskoleånd, synge sange fra højskolesangbogen.

Onsdag d. 17. maj  

08.00: Vi mødes til fælles morgenmad og mulighed for at smøre madpakke til dagens tur.  
10.00: Afrejse fra højskolen.
11.00: Ankomst til Frederiksstad, hvor der er rig lejlighed til at opleve byens unikke miljø, som er stærkt 
præget af hollandsk kultur, religiøs diversitet og store ambitioner.
14.00: Eftermiddagskaffe og småkager på Mikkelberg – Nordisk center for kunst og cricket i udkanten af  
Hatsted. Vi hører historien om, hvordan dét lige hænger sammen og ser særudstillingen med tre  
generationer af Havsteen-Mikkelsen.
Efter besøget ved Mikkelberg kører vi hjem mod Aarhus, med forventet ankomst kl. 19.00.

 



Praktiske oplysninger:

Pris: pr. deltager i delt dobbeltværelse: kr. 1.995,- 
Pris i enkeltværelse: kr. 2.095,-
 
Inkl. i prisen er:
• Ophold på Jaruplund Højskole
• Foredrag ved Christian E. Skov og Karsten Dressø
• Kaffe, te og kage/småkager begge dage
• Aftensmad den første dag
• Morgenmad den anden dag, hvorefter der er mulighed for at smøre madpakke
• Besøg på Mikkelberg, entré og foredrag
• Bus t/r.

Bemærk venligst: deltagelse forudsætter, at du er godt gående.  

Tilmelding og betalingsfrist:
Tilmelding telefonisk på tlf. 8612 2955 (telefonen er åben alle dage kl. 10-14), på www.fof-aarhus.dk
eller i FOF Butikken på H. H. Seedorffs Stræde 7 (åben alle dage fra kl. 10-15, torsdag fra 10-17)

Tilmelding ved bestilling af dobbeltværelse: Arr.nr. 356841 oplyses ved tilmelding.
Tilmelding ved bestilling af enkeltværelse: Arr.nr. 356842 oplyses ved tilmelding.

Betalingsfrist: onsdag d. 15. april 2023
Husk at oplyse, hvem du evt. skal dele værelse med. Delt dobbeltværelse er kun muligt,
hvis du selv på forhånd har truffet aftale om, hvem du skal dele værelse med.

Framelding:
Framelding er mulig frem til d. 15. april 2023
Evt. indbetalt rejsegebyr refunderes da af FOF Aarhus, dog fratrækkes administrationsgebyr på kr. 125,-.
Framelding efter d. 15 april er kun mulig, hvis turen kan afsættes til anden side.
Yderligere information kan fås hos Kia Bertelsen (tlf. 8612 2955).

Højskolens adresse:
Lundweg 2, 24976 Handewitt, Tyskland.
Tlf.: 0049 4630 9691 40 
Mail: jaruplund@skoleforeningen.org      

Praktisk:
Husk pas og det blå sygesikringsbevis, da vi passerer grænsen på turen.  

Turen er et samarbejde med Grænseforeningen. 

N.B.: Der tages forbehold for evt. ændringer og trykfejl i programmet.
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