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Her er seniorgruppens program for første halvår 2020, der har 100 året for genforeningen som tema.
Der lægges ud torsdag den 16. Januar med den sønderjyske billedkunstner og digter Hans Tyrrestrup.
Den sønderjyske forfatter Hans Tyrrestrups forfatterskab strækker sig fra tidlig debut i Hvedekorn til digte i den aktuelle udgivelse og udstilling The Global Goals.
Midt imellem finder vi ’romerske’ digte i Amor Roma, Bogforumdeltagelse
med Grøn Solfisk, Årets Bedste Bogarbejde med Torben Brostrøm, ”Vi står
solidt plantet”, digtsamlingen Fra Ordets Palet, essaysamlinger og den nye
portrætfilm Visum til Venus.
Hans er både maler og digter, og flere bøger er netop karakteriseret
ved et samspil mellem genrerne.

Tirsdag den 25. Februar fortæller Per Øhrgaard om Tysk og dansk kultur.
Hvor meget ligner vi hinanden, og hvorfor har det været afgørende for mange
danskere at lægge afstand til alt tysk i de sidste 150 år? Det er der både indlysende og intrikate svar på.
Per, der er dr. phil., Goethekender, og tidligere professor ved Københavns
universitet samt CBS, er kendt som en meget vidende analysator af danskhed i europæisk og global sammenhæng, og det er ikke nogen hemmelighed,
at han anser det for en ulykke, at vi har indrettet os med en monokultur, når
det gælder fremmedsprog; at engelsk er det vigtigste, er ikke det samme som,
at det er det eneste nødvendige. I sit indlæg ser Per på det tyske og det danske.
Ligner vi hinanden mere, end vi vil være ved?

Mandag den 16. Marts er det Jørn Buch, der fortæller om Sønderjylland, dansk identitet og
europæiske mindretal.
Mandag den 16. marts fortæller forfatter og foredragsholder Jørn
Buch, om Sønderjylland, dansk identitet og europæiske mindretal.
Jørn Buch, der er født i 1945, er opvokset i Tønder. I 1973 blev han
uddannet som cand. phil. i historie fra Århus Universitet og har været
lektor ved det tidligere Haderslev Statsseminarium.
Jørn Buch har i en periode været formand for Grænseforeningen i Sønderjylland. Han har udgivet flere bøger om grænselandets historie.

Torsdag den 16. April holder vi årsmøde med generalforsamling, men forinden har medlemmer mulighed for at fortælle om deres seneste udgivelse(r) og/eller projekter, som de arbejder
med.
Halvåret sluttes af den 26. Maj, hvor Linda Lassen fortæller om Flensborg bevægelsen.
Linda Lassen, der er født i Odense, forlod skolen efter 8 klasse, og arbejdede
en del år som ufaglært. Som voksen genoptog hun imidlertid skolegangen og
uddannede sig til lærer. Mens hun arbejdede som fængselslærer, videreuddannede hun sig til psykolog og arbejdede herefter med børn, unge og deres
familier i flere år, ligesom hun i mange år havde privat praksis.
Linda debuterede i 1997 med en digtsamling og har siden skrevet ca. 40
bøger, mest skønlitteratur for børn, unge og voksne. Hun holder desuden foredrag om Jens og Marie Jessen, der var blandt frontfigurerne i de dansksindedes kamp for at få hele Slesvig tilbage til Danmark.

