Talepapir Folkemøde den 26. august 2012
Borgmester Jørgen Gaarde – Det talte ord gælder.
Kære alle sammen velkommen til Folkemøde her på Ejer Bavnehøj.
Møderne her på Danmarks Tag – det der siden 2010 går under den fælles betegnelse ’Ejer Bjerge’,
er efterhånden blevet en rigtig god tradition.
Om to år er det således 30 år siden det første folkemøde blev afholdt her i nyere tid. Det var i 1984 i
anledning af genforeningstårnets 60 års jubilæum.
Stedet her har stor historisk betydning. Bavnehøjen er en af flere op gennem Jylland. Navnet
stammer fra de bavne eller bål, der blev antændt som et signal, hvis fjender skulle vise sig i det
fjerne.
Ejer Bavnehøj har været fredet i næsten 100 år. Siden 1918 har højen dannet ramme om forskellige
kulturelle arrangementer folkemøder, politiske møder, gymnastikopvisninger osv.
Tårnet blev opført i 1924 i anledningen af genforeningen med Nordslesvig. Går man op i det, eller
tager man elevatoren, er man i øvrigt så højt oppe, som man kan komme i Danmark. Omkring 183
meter over havets overflade.
For jer der ikke har været her før kan jeg sige, at stedet de senere år er blevet restaureret, så det nu
fremstår fuldstændig pragtfuldt og helt nyt. Det er ikke mindst foreningens Ejer Bavnehøjs venners
fortjeneste.
Programmet i dag er sammen sat af Folkemødekomiteen der består af repræsentanter for
Skanderborg kommune, Grænseforeningen og Ejer Bavnehøjs Venner.
I år er vi stolte over at byde velkommen til Indenrigs- og økonomiminister Margrethe Vestager som
hovedtaler. Med Margrethe Vestager som taler, fortsætter vi traditionen med markante ministre på
talerstolen.
Du Margrethe Vestager har vel fået prædikatet som en af landets allermest markante ministre i
regeringen. Du er den 28. minister i rækken som taler her på højen. Tak fordi du har lagt vejen forbi
det østjyske.
Fra Sydslesvig er det lykkedes for komiteen at få Flensborgs overborgmester Simon Faber til at
besøge folkemødet som den anden hovedtaler. Simon Faber er den første tyske overborgmester,
opstillet af det Danske mindretal.
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Og du Simon - har jeg ladet mig fortælle - er kendt for at tale om varmt om den danske folkesjæl
som du betragter som en væsentlig del af din identitet.
Tak for dit tilsagn om at være her i dag.
Årets solist er sanger Annette Heick. Anette behøver næppe nærmere præsentation. Du
har bredt dit talent ud over flere kunstarter.
I dag skal du synge akkompagneret af Slesvigske Musikkorps dirigeret af Torben Sminge –
til daglig kaldet SMUK. Musikkorpset har hjemsted i Haderslev og består af 16 musikere.
Vi får også i næste weekend besøg af SMUK, nærmere bestemt søndag den 2. september.
Her kommer regentparret på officielt besøg i Skanderborg Kommune som led i
sommertogtet 2012.
SMUK spiller ved den lejlighed ved den officielle modtagelse på virksomheden AVK i
Galten-Skovby og senere på dagen er der koncert i Galten midtby.
Endelig vil der traditionen tro være Folkedans fra Skanderborg og Slesvig under ledelse af
Inger Marie Christensen og der vil være gymnastikopvisning ved Gymnastikforeningen
Gedved under ledelse af Gert Højen Hansen. Velkommen til jer også.
Med de ord vil jeg blot sige velkommen til Folkemøde
Nu er der fællessang: Vort modersmål er dejligt skrevet af Edvard Lembcke i 1859
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