
Plantningsselskabet Sønderjylland 
og Skærbæk Planteskole
Torsdag den 8. september 2022 kl. 19.30 i Æ Museum

Fhv. skovfoged Torben Ravn fortæller om Plantningsselskabet 
Sønderjylland, der i godt 100 år har beskæftiget sig med 
tilplantning og pleje af plantager. Selskabet forvalter 1.500 ha 
og er dermed Sønderjyllands største private skovejer. Torben 
Ravn vil i sit oplæg også komme ind på Skærbæk Planteskole, 
der blev drevet af plantningsselskabet.

Fra Astrup-Søndernæs til Skærbæk og Emanuel
Torsdag den 13. oktober 2022 kl. 19.30 i Emanuel

At sang og musik knytter mennesker sammen, er Tove 
Tersbøls liv og virke et godt eksempel på. Som folkeskolelærer, 
korleder, teaterinstruktør og mangeårig formand for Kultur- 
og Forsamlingshus Emanuel i Skærbæk har Tove formået at 
bringe mennesker sammen i stærke fællesskaber med sang- 
og musikglæden som det bærende. Under overskriften ”Fra 
Astrup-Søndernæs til Skærbæk og Emanuel” fortæller hun om 
sit liv og alsidige arbejde for kulturlivet i Skærbæk og Tønder 
Kommune. Arrangementet er et led i Kulturdagene 2022.

Sikringsstilling Nord
Torsdag den 17. november 2022 kl. 19.30 i Æ Museum

Dan Obling fra Toftlund Lokalhistoriske Forening og Arkiv 
fortæller om Sikringsstilling Nord, der blev anlagt af det tyske 
militær under Første Verdenskrig som en befæstningslinje 
tværs over Sønderjylland. Befæstningen strakte sig hele 
vejen fra Hoptrup i øst til Skærbæk i vest, og mange steder 
på strækningen kan der stadig ses tydelige spor og rester af 
anlægget. Dan Obling har stor viden om Første Verdenskrig 
og er bl.a. medforfatter til udgivelsen ”Fra Vestergade til 
Vestfronten: Toftlund Sogn i 1. verdenskrig 1914-18.”  

Leif Davidsen fortæller om Putin og Rusland 
Torsdag den 19. januar 2023 kl. 19.30 i Emanuel

Leif Davidsen har været DRs faste korrespondent i Moskva og 
er en stor kender både af det tidligere Sovjetunionen og det 
moderne Rusland. Han er desuden forfatter af en lang række 
populære spændingsromaner. Nu kommer Leif Davidsen 
til Skærbæk og holder et foredrag i Emanuel med titlen 
”Portræt af Putin og hans Rusland”. Foreningen Norden, 
Emanuel og Historisk Forening indbyder i fællesskab til dette 
arrangement.

Afstemningsfest med Bertel Haarder
Fredag den 10. februar 2023 kl. 18.30 i Emanuel

Traditionen tro markerer vi den historiske afstemning i 1920, 
der bragte Sønderjylland hjem til Danmark. Årets festtaler 
er folkestyrets grand old man, sønderjyden Bertel Haarder. 
Fra 1975 og helt frem til 2022 var Bertel Haarder medlem 
af Folketinget, og han har haft en lang række ministerposter. 
Ved afstemningsfesten kommer aftenens taler bl.a. ind 
på udviklingen i grænseregionen og mulighederne for at 
udbygge og styrke det grænseoverskridende samarbejde. 
Afstemningsfesten arrangeres i et samarbejde mellem 
Foreningen Norden, Grænseforeningen, Emanuel og 
Historisk Forening.

Højskoledag 2023
Søndag den 12. marts 2023 kl. 9.30 i Emanuel

Højskoledag med ”Film i Sønderjylland” som tema. 
Den Bodil-nominerede filminstruktør Frelle Petersen 
fortæller om filmene ”Onkel” og ”Resten af Livet”, der 
foregår i Sønderjylland. Emil Møller Christensen, født og 
opvokset i Skærbæk og nu studerende ved Københavns 
Universitet, fortæller om film optaget i Sønderjylland før 
1970. Højskoledagen, der også byder på fællessang med 
filmmelodier, er et samarbejde mellem Foreningen Norden, 
Grænseforeningen, Emanuel og Historisk Forening. 

Hvornår var det nu, det var?
Torsdag den 20. april 2023 kl. 19.30 i Æ Museum

Vi indbyder igen til den populære gættekonkurrence med 
Robert Risgaard Lauritzen som quizmaster. Robert vil denne 
aften være klar med nye spørgsmål, der kan udfordre jer på 
viden og årstal om begivenheder både i Skærbæk og ude i den 
store verden.

Befrielsesdagen 2023
Fredag den 5. maj 2023 kl. 11.30 ved Mindebrønden

Vi markerer årsdagen for Danmarks Befrielse i 1945 og 
mindes de to lokale frihedskæmpere, Hermann Svendsen og 
Johan Nielsen, der blev dræbt af tyske soldater i Skærbæk den 
5. maj 1945. Årets taler er Frode Sørensen fra Sønderborg, 
formand for Sprogforeningen og tidligere skatteminister. 
Første del af arrangementet foregår ved Mindebrønden ved 
Tøndervej-Aabenraavej, og herefter mødes vi i Æ Museum, 
hvor Frode Sørensen vil holde tale. Arrangementet er et 
samarbejde mellem Emanuel og Historisk Forening.
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Generalforsamling 2023
Torsdag den 25. maj 2023 kl. 19.30 i Æ Museum

Ordinær generalforsamling i Historisk Forening med bl.a. 
beretning og valg til bestyrelsen.

Fælles udfl ugt til Dybbøl
Lørdag den 12. august 2023

Sammen med de lokalhistoriske foreninger i Bredebro og 
Løgumkloster arrangerer vi en fælles udfl ugt til skanserne ved 
Dybbøl. Nærmere oplysning følger.

Bodil Glistrup Th omsen fortæller
Torsdag den 12. oktober 2023 kl. 19.30 i Æ Museum

Den 18. december 2023 er det 75 år siden, Rømødæmningen 
blev indviet. Hvad den godt ni km lange dæmning gennem 
Vadehavet har betydet for Rømøs udvikling, ikke mindst på 
turistområdet, kan Bodil Glistrup Th omsen virkelig snakke 
med om. I en årrække var Bodil Glistrup overfartsleder på 
Rømø-Sild færgefarten, og siden var hun gennem mange år 
turist- og udviklingschef på Rømø og i Tønder Kommune. 

Bodil Glistrup har altid haft fart på, fuld af ideer og visioner, 
en dynamisk igangsætter og udvikler - og er still going strong. 
Mød denne livlige og spændende fortæller i Æ Museum som 
optakt til dæmningsjubilæet.

Udstilling om Rømødæmningen
Lørdag den 18. november 2023 kl. 10 i Æ Museum

Offi  ciel åbning af udstilling, der i tekst og billeder fortæller 
træk af historien om Rømødæmningens tilblivelse og 
betydning.

Følg os på Facebook:
facebook.com/historisk6780

Besøg vores hjemmeside:
historiskforeningskaerbaek.dk

Program for halvandet år

På generalforsamlingen i 2022 blev det 
besluttet, at foreningens aktivitets- 
og medlemsår fremover skal følge 
kalenderåret ligesom regnskabsåret. 

I forbindelse med overgangen 
omfatter det nye program derfor 
både 2. halvår af 2022 og hele 2023. 
Kontingentbetalingen for 2022-2023 
dækker hele overgangsperioden. 
Så I får faktisk et halvt års gratis 
medlemskab.

Bemærk også, at foreningens årsskrift 
fremover vil udkomme i november/
december. 

Vi glæder os til at se jer i den 
nye sæson til mange spændende 
arrangementer.


