
GENFORENINGSBUSSEN

2020 Liv i HistorienMSJ.DK

100 året for afstemningerne i Slesvig og Genforeningen i 1920 markeres over hele 
landet i første halvår af 2020. Museum Sønderjylland er midt i planlægningen af 
Genforeningsbussen 2020 – et tilbud til udskolingen og gymnasierne i hele landet. 
Bussen vil være en festlig, tværfaglig og tankevækkende markering af den mest 
vidtrækkende enkeltbegivenhed i Danmark i det 20. århundrede – og et afsæt til at 
reflektere over Europas nuværende udfordringer, konflikter og muligheder for 
fredelig sameksistens og demokrati.

Idéen bag bussen
Skolerne booker Genforeningsbussen for en hel dag med mulighed for flere forløb 
(se turnéplan på bagsiden). Ved bestilling modtager skolerne materiale, som de 
arbejder med forud for besøget. Arbejdet er projektorienteret, og busbesøget 
opleves som et højdepunkt i processen frem mod skabelsen af et færdigt produkt. 
Disse produkter skal indgå i bussens formidling, når den besøger folkelige begiven-
heder i forbindelse med Genforeningsjubilæet 2020. Bussen bemandes af engage-
rede museumsformidlere, og emnerne har relevans for fagene historie, dansk, tysk, 
billedkunst, samfundsfag og musik. 
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Et roadshow om identitet, 

sprog og historie

Projektet støttes af:

Book nu 
på 

msj.dk



HVORNÅR:  Januar - juli 2020
HVOR:   14 områder – se turnéplanen herover
PRIS:   Et stop koster 2500 kr. med to forløb
VARIGHED:  To forløb, kl. 9-11.45 og kl 12.15-15.00
HVEM:   Udskolingen og ungdomsuddannelserne 
  – max. fire klasser/ 120 elever pr. stop/ 2 klasser pr. forløb
TILMELDING:  undervisning@msj.dk frem til 1. oktober 2019
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TURNEPLAN´

Uge 3 og 13: Kolding

Uge 4: Nordjylland

Uge 5, 16 og 20: Aabenraa

Uge 7 og 26: Sydslesvig

Uge 6 og 14: Tønder

Uge 2 og 25: Storkøbenhavn

Uge 8 og 18: Haderslev

Uge 9 og 22: Esbjerg Uge 27: Sjælland
Uge 19 og 21: Fyn

Uge 24: Bornholm

Uge 17: Aarhus og Midtjylland

Uge 12 og 23: Vejen

Uge 10-11: Sønderborg


