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Dag 1 – Den gamle grænse - Chri-
stiansfeld - Knivsbjerg - Dybbøl 
Banke - Gråsten Slot - Flensborg
Busafgang tirsdag d. 21. september kl. 
7.00 fra p-pladsen ved Jysk Arena/Jysk 
Park, Ansvej 114. Kl. 7.10: Opsamling 
ved Silkeborg Banegård på Drewsens-
vej. Undervejs sydpå bliver der serveret 
morgenkaffe med brød og rejselederen 
fortæller om dagens program.

Første stop bliver ved den gamle græn-
se lidt nord for Christiansfeld. Kong 
Christian X red 10. juli 2010 over græn-
sen. Vi passerer Genforeningspladsen 
og Genforeningskirken i Christiansfeld.

Næste stop Knivsbjerg - Sønderjyllands 
højeste punkt med sine 97 meter. Om-
rådet er ejet af det tyske mindretal i 
Sønderjylland, som hos mindretallet 
hedder Nordslesvig. Knivsbjerg har 
både teatersal, kursusejendom, idræts-
anlæg, mindelund. På bakketoppen er 
der en imponerende udsigt. På Dybbøl 
Banke skal vi besøge den historiske 
mølle og opleve skanserne. Dejligt sted 
at nyde vores frokostsandwich. Der 
bliver et kig ind til Gråsten Slot, hvor 
den kongelige familie holder til om 
sommeren inden vi kører på Fjordve-
jen langs Flensborg Fjord. I den gamle 

dansker by Flensborg skal vi besøge 
Flensborghus, som er det danske min-
dretals højborg. En ledende repræsen-
tant for Sydslesvigsk Forening giver en 
grundig orientering om det arbejde, 
der foregår blandt de dansksindede 
syd for grænsen Der bliver også tid til 
en spadseretur på byens langstrakte 
gågade. Inden vil kører videre på den 
historiske tur i Sydslesvig.  Slaget ved 
Isted 25. juli 1850 er det største krigs-
slag i Danmarkshistorien. Vi  skal bo på 
Hotel Hohenzollern som ligger centralt 
i Slesvig. Opholdet er både med aftens-
mad og morgenmad.

Corona-epidemien har betydet at hele fejringen af Sønderjyllands genforening med det danske kon-

gerige - og 1920-grænsedragningen for det danske mindretal i Sydslesvig og det tyske mindretal i 

Sønderjylland er blevet udskudt med et år. Derfor kan Ældre Sagen i Silkeborg først 21.-22. september 

gennemføre den to-dages tur, som var planlagt i 2020. 

Den 15. juni 2020 var det nøjagtigt 100 siden at Sønderjylland overgik fra Tyskland til Danmark og d. 

10. juli red Kong Christian X over den dansk-tyske grænse nord for Christiansfeld – og markerede at 

nu var Sønderjylland vendt tilbage til det danske kongerige. Danmark mistede Sønderjylland, som 

tyskerne kaldte Nordslesvig, efter 1864-krigen med det forsmædelige nederlag på Dybbøl Banke. 

Forberedelserne til at fejre Sønderjyllands genforening med Danmark er allerede langt fremme. Der 

bliver af en større komite fra stat, regioner, kommuner, erhvervsliv, organisationer udarbejdet et at-

traktivt, synligt og sammenhængende program af oplevelser både lokalt, regionalt og nationalt – syd 

og nord for den nuværende grænse.

SYDSLESVIG-TUR FOR ÆLDRE SAGEN SILKEBORG
21-22. SEPTEMBER  

Slesvig
Flensborg

2 dage 
kun  

kr. 1.295
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Dag 2 – Dannevirke - Slesvig (M)
Vi bruger formiddagen på byvandring 
i Slesvig by, som var dansk indtil 1864. 
Der findes et stort dansk mindretal 
med egne skoler, kulturinstitutioner, 
børnehaver, forsamlingshus, kirke - og 
A. P. Møller Skolen.  Vi spadserer rundt 
i den gamle bydel og besøger den fem-
stjernede domkirke Sankt Petri med en 
fantastisk, verdenskendt altertavle fra 
1500-tallet. 

Herefter besøger vi den idylliske bydel 
Holmen - et fiskerleje, hvis indbyggere 
i århundreders har haft deres egne 
sæder og skikke. Frokostpause på den 
skønne havn. Gottorp Slot slår vi et 
sving rundt om.

Dannevirke Museum lige udenfor Sles-
vig er det danske mindretals museum 
for det historiske voldanlæg, som er 
Unesco-verdenskulturarv. Dannevirke 
er Danmarks fødselsattest - og vores 
lands største nationale symbol. Danne-
virkes historie strækker sig over mere 
end 1500 år. Det er Nordens største for-
svarsværk og fortidsminde.

På hjemrejsen bliver der gjort et stop 
kort før grænsen med tid til at handle 
og inden vi er tilbage i Silkeborg ved 
aftenstid.

 21.09. - 22.09. 2 dage 1.295

 AFGANG VARIGHED PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer
• Busrejse i 4-stjernet luksusbus
• 1 x morgenbakke inkl. the/kaffe i 

bussen
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 1 x morgenmad
• 1 x frokost sandwich
• 1 x aftensmad
• Transport og udflugter ifølge pro-

gram 
• Entré til Sankt Petri Domkirke
• Dansk rejseleder, skatter, afgifter 

og bidrag til Rejsegarantifonden

Tillæg pr. person
• Enkeltværelse kr. 135

Hotel Hohenzollern 3***
Charmerende hotel centralt beliggen-
de i Slesvig by. Alle værelser er med 
eget bad/toilet samt tv og føntørrer. 
Opholdet er med morgenmad og 
aftensmad. 

 
Valuta i Tyskland 
Euro


