Kom til sommerfest på Danmarks tag
Tag madkurven med og nyd sommeren, når der søndag den 30. august kl. 13.30 er folkemøde på
Ejer Bavnehøj – for 25. gang!
Jubilæet markeres med besøg af undervisningsminister Bertel Haarder samt Anke Spoorendonk,
der er medlem af den slesvig-holstenske Landdag for det danske mindretal i Sydslesvig.
Skuespiller og komiker Jesper Klein medvirker i et historisk festspil sammen med lokale
skoleelever.
I 25 år har tusinder af gæster fra nær og fjern henlagt en søndag eftermiddag til himmelstrøgene ved Ejer
Bavnehøj og nydt en sommerdag på Danmarks tag.
-

Tårnet og de smukke omgivelser på et af Danmarks absolut højest beliggende steder, udgør fortsat
de fantastiske rammer om et årligt folkemøde, hvor demokrati, fællesskab og åbenhed står øverst
på dagsordenen, udtaler formand Bjørn Nils Ebbesen, Folkemøde-komitéen.

To markante hovedtalere
Gennem årene har en række kongelige gæster, politikere og førende meningsdannere besøgt Ejer Bavnehøj
og tilført folkemøderne ny kraft.
I år gæster undervisningsminister og minister for nordisk samarbejde, folketingsmedlem Bertel Haarder,
folkemødet, hvor han giver sit bud på fremtidens udfordringer og tager temperaturen på danskernes
værdier anno 2009.
Folkemødets anden hovedtaler er Anke Spoorendonk, der er mangeårigt medlem af den slesvig-holstenske
Landdag for det danske mindretal i Sydslesvig. 61-årige Anke Spoorendonk har varetaget det danske
mindretals interesser i Landdagen siden 1996.

Tag medkurven med
Efter mange års pause genoptog man i 1984 traditionen med folkemøderne på Ejer Bavnehøj.
Tårnet på Ejer Bavnehøj blev rejst i 1924 til minde om Nordslesvigs genforening med Danmark efter 1.
Verdenskrig. Mere passende rammer for folkemøderne findes næppe.
-

Hensigten med folkemøderne er, historisk set, at markere fællesskabet med det danske mindretal i
Sydslesvig. Og det er fortsat et væsentligt ærinde. Men folkemødet anno 2009 er på samme måde
som fx Rebild Festen og Sankt Hans lige så meget en god anledning til at fejre vores demokrati og
hygge sig med familie, gode venner og bekendte på en smuk plet i Danmark. Is, pølser og
drikkevarer kan købes eller man kan tage madkurven med, siger Bjørn Nils Ebbesen.

Grænseforeningen, DGI Østjylland, Ejer Baunehøjs Venner og Skanderborg Kommune har samlet kræfterne
om arrangementet i Folkemøde-komitéen og byder på en stemningsfuld dag med både underholdning og
stof til eftertanke.

Traditionen tro vil der være optrædener ved lokale gymnaster, folkedansere og kor dagen igennem, og i
anledning af jubilæet er programmet udvidet til også at omfatte et historisk tableau opført af lokale
skolelever kædet sammen af skuespiller Jesper Klein.

Program søndag den 30. august kl. 13.30-16.00

Musikalsk opvarmning ved Slesvigske Musikkorps
Velkomst v/ Bjørn Nils Ebbesen, formand for Folkemødekomitéen
Åbning v/ Jan Krogh Rasmussen, viceborgmester Skanderborg Kommune
Fællessang
Ministertale v/ Bertel Haarder, undervisningsminister
Folkedans v/ Skanderborg Folkedanserforening
Tale v/ Anke Spoorendonk, landdagsmedlem i Sydslesvig
Gymnastik v/ Mumierne fra Vejle
Solosang ved Trine Gadeberg akkompagneret af Slesvigske Musikkorps
Historisk spil om Sønderjylland-Sydslesvig af lokale skoleelever kædet sammen af Jesper Klein
Fællessang
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