
Ekstra	  Nyhedsbrev	  fra	  Historisk	  Samfund	  for	  Sydøstjylland	  

	  

Du	  kan	  stadig	  nå	  at	  melde	  dig	  til	  foreningens	  årsmøde.	  Og	  det	  er	  nemt:	  Tryk	  på	  dette	  link	  
http://hsso.dk/%C3%A5rsm%C3%B8de/2015	  

og	  find	  tilmeldingsknappen	  i	  bunden	  af	  den	  side,	  der	  kommer	  op.	  Dette	  kan	  du	  gøre	  til	  og	  med	  
i	  morgen	  fredag	  17.	  april.	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Nu	  vi	  alligevel	  er	  i	  gang	  bringer	  vi	  også	  flg.	  meddelelse	  fra	  Grænseforeningen:	  

	   	   	    	  

PRESSEMEDDELELSE	  

Kontakt	  Kirsten	  Rykind-‐Eriksen,	  Grænseforeningen,	  rykind@bbsyd.dk,	  tlf.	  40265489	  	  

eller	  	  Marianne	  Buus,	  mb@brandbjerg.dk,	  tlf:	  22648022.	  

	  

100	  års	  valgret	  for	  kvinder!	  	  

	  

Frodig	  debat	  på	  Brandbjerg	  Højskole	  om	  køn	  og	  roller	  

I	  anledning	  af	  100	  året	  for	  kvinders	  valgret	  i	  Danmark	  inviterer	  Grænseforeningen	  i	  
samarbejde	  med	  Brandbjerg	  Højskole	  til	  en	  frodig	  debat	  om	  kønsroller.	  	  	  

Vi	  har	  sammensat	  et	  stærkt	  panel	  på	  6	  inspirerende	  og	  mangfoldige	  deltagere,	  som	  med	  hvert	  
deres	  forskelligartede	  indlæg	  vil	  sparke	  gang	  i	  kønsdebatten	  fra	  forskellige	  synsvinkler.	  Du	  
møder	  professor	  Bente	  Rosenbeck,	  som	  oplevede	  60’ernes	  kvindefrigørelse	  og	  skrev	  
disputats	  om	  kvindekøn,	  Annemarie	  Erichsen	  fra	  Sydslesvigsk	  kvindeforening,	  der	  bidrager	  
med	  perspektiver	  over	  landegrænser	  og	  Mads	  Ananda	  Lohdahl,	  som	  med	  queer-‐feministiske	  
korstog	  missionerer	  imod	  den	  heteroseksuelle	  verdensorden!	  Wienke	  Reimer,	  studerende	  og	  
kulturmødeambassadør,	  beriger	  os	  med	  to-‐kulturelle	  perspektiver	  på	  kvindedebatten.	  
Desuden	  kommer	  Gitte	  Hourgaard-‐Werner,	  næstformand	  i	  Sydslesvigsk	  Forening,	  og	  
fortæller	  om	  kønsdebatten	  i	  Sydslesvig/Tyskland	  og	  om	  kvinder	  som	  kulturelle	  forposter.	  
Efter	  de	  6	  oplæg,	  vil	  der	  være	  mulighed	  for,	  at	  publikum	  kan	  blande	  sig	  i	  debatten	  med	  
Brandbjergs	  forstander,	  Simon	  Lægsgaard,	  som	  ordstyrer.	  	  

Sille	  Berthelsen	  fra	  Teater	  Hurra	  opfører	  desuden	  et	  lille	  stykke	  teater	  om	  den	  moderne	  
kvinde,	  og	  aftenen	  byder	  også	  på	  et	  lækkert	  aftensmåltid,	  tilberedt	  af	  Brandbjergs	  meget	  
anerkendte	  køkken.	  	  

Paneldebattens	  deltagere	  fra	  Sydslesvig	  kan	  berette	  om	  kvinders	  helt	  anderledes	  historie	  i	  
grænselandet.	  Arrangementet	  har	  fået	  økonomisk	  støtte	  fra	  Johanne	  og	  Ejnar	  Flach-‐
Bundgaards	  Fond	  og	  Grænseforeningen.	  De	  lokale	  gymnasier	  og	  nabohøjskoler	  er	  inviteret	  og	  



en	  større	  gruppe	  fra	  seminariet	  i	  Jelling	  har	  også	  allerede	  tilmeldt	  sig.	  Vi	  håber	  på	  et	  
publikum,	  der	  er	  ligeså	  mangfoldigt	  som	  panelet,	  så	  vi	  kan	  få	  en	  bred,	  frodig	  og	  konstruktiv	  
debat	  på	  tværs	  af	  holdningsspektret	  til	  udfordring	  og	  berigelse	  af	  hinandens	  verdensbilleder!	  	  

Arrangementer	  foregår	  på	  Brandbjerg	  Højskole	  21.	  april	  kl.	  16.30-‐21.30	  
Entre:	  100	  kr.	  inkl.	  forplejning.	  Tilmeld	  dig	  på	  rykind@bbsyd.dk,	  eller	  bh@brandbjerg.dk	  

	  

	  

Venlig	  hilsen	  

Kirsten	  Rykind-‐Eriksen	  

Formand	  for	  Grænseforeningen,	  Vejle	  Vesteregn	  

	  

	  

Illustration:	  

Arrangementets	  plakat,	  tegnet	  af	  Brandbjerg	  Højskole	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Kirsten	  Rykind-‐Eriksen,	  Skovbrynet	  1,	  7183	  Randbøl,	  tlf.	  75884817,	  mobil	  40265489,	  
rykind@bbsyd.dk	  

	  

	  


