
 

Indbydelse 
BMI Løb & Motion 

 
Genforenings - Efterårstur den 2.-4. oktober 2020  

til  
Sønderjylland, Hotel Benniksgaard 

 
Der gøres alt for, i hele 2020, at vække danskernes interesse for at markere 100-året for 
genforeningen af Sønderjylland med det øvrige Danmark. Vi gør det med en genforenings- 
tur til Benniksgaard i Rinkenæs ved Gråsten, med fortælling om genforeningen, vandring, 
løb, dans og hyggeligt samvær. 
 
 
 
Turprogram:   
 
Fredag den 2. oktober 2020 
 
Kl. 14.00 Indkvartering er mulig, du bestemmer selv din ankomsttid i løbet af 

eftermiddagen, så mulighed for oplevelse på vejen derned. Evt. besøg 
Gråsten Slot og Dybbøl Banke. 

 
Kl. 19.00 Fælles middag, 2 retter efter kokkens valg, drikkevarer for egen regning. 
 
Kl. 20.00 Fortælling om genforeningen 1920 v/ Gunnar Hattesen, Gråsten Avis 
   - 21.30 er uddannet som journalist, været højskolelærer og nu chefredaktør på 

Gråsten Avis. 
 
Gunnar Hattesen er dybt forankret i den lokale sønderjyske historie med 
arrangementer, der styrker det dansk-tyske grænseland. Han vil på en 
fængslende, interessant og spændende måde give et billede og indsigt i 
historien om genforeningen i 1920, betydningen frem til i dag og vigtigheden 
af at markere 100-årsdagen for genforeningen over hele landet. 
 
Under fortællingen om genforeningen serveres kaffe/the og lidt sødt. 

 
Lørdag den 3. oktober 
 
Kl. 7.30 Morgenbuffet med mange spændende lækkerier.  
   - 9.00 
 
Kl. 9.30       Afgang til vandring – løb 

 
Vandring – vi skal vandre ca. 14-15 km på det smukkeste stykke af 
Gendarmstien fra Kollund Strand til Sandager. Undervejs passerer vi Lille og  
Store Okseø, hvor sagnene siger, at Dronning Margrethe d.1.  
døde i 1412 på vej hjem fra fredsforhandlinger i Flensborg, så dengang 
har der også være krig. Frokost midtvejs i Rønshoved. 
 
Vi bliver kørt i bus fra hotellet til startstedet. 



 
Der vil være mulighed for kun at gå turen før eller efter frokost – det er 
mellem 6-7 km på begge ture. 
Løb, der bliver 2 løb, 10-12 km og 15-18 km, begge med frontløbere fra 
Broager løbeklub. 
 
Løberne støder til os til frokost og går derfra med hjem. 
 
Gendarmstien – er på listen ”Leading Quality Trails – best of Europe”. 
 

 
 
Ordet ”gendarm” kommer af det franske ”gens d’armes” fra 1400-tallet, 
og betyder ”mænd under våben”, også livvagter for kongelige. 
 
Gendarmstien fra 1920 er en 84 km kystnær vandretrute langs den dansk- 
tyske grænse, som oprindelig blev etableret i forbindelse med genforeningen 
i 1920 som natpatruljeringssti for det danske gendarmeri til bevogtning 
bl.a. af smuglere ved den nye grænse. Det fortsatte helt op til 1958, hvor 
politiet overtog grænsebevogtningen og dermed nedlagde stien. 
 
Sønderjyllands Amt, som det hed dengang, påbegyndte genetableringen af 
gendarmstien som vandresti i 1988, og de sidste 10 km frem til Skovby blev 
først færdige i 2016. 

 
Kl. 12.00 Frokost på Rønshoved Højskole, som blev grundlagt i genforeningsåret 

1920 som kreativ, kulturel og almen grundtvigiansk højskole, spændende 
frokost med 1 øl/vand til. 

 
Kl. 13.00 Vandreturen fortsætter via Sandager til Benniksgaard. 
 
Kl. 15.30 Tilbage på Benniksgaard, velfortjent kaffe og kage. 
 
 Under kaffen vil Mads Friis kort fortælle om Benniksgaard, som også blev en 

del af genforeningen. 
 
 Benniksgaard dateres helt tilbage til 1393 og var på danske hænder frem til 

den 2. slesvigske krig i 1866. Her overgår den til tyske hænder frem til 
genforeningen i 1920, hvor den igen kom på danske hænder. 

 
 Mads Friis, der ejer Bennikgsgaard i dag, overtog den efter sin far i 1977. Han 

indså, at landbruget var under forandring, så han lavede en fremtidsplan for 
gården - Fra landbrug til Hotel, med golfbane og ferielejligheder. 

 
- Egen tid – (afhentning af de biler, der står, hvor vi spiste frokost.) 

 
Kl. 18.30 Drinks before dinner. 
 



Kl.- 18.45 Festmiddag i den store flotte havepavillon. Den lækre 3-retters 
middag/buffet er med vin/øl/vand ad libitum fra kl. 18.30 til 00.00, dvs. at det 
også gælder under dansen. 

 
Kl. 21.00 Vi skal passe på ikke at få stive ben, så 
   - 00.00  her bliver der spillet op til dans, men også 

sådan, at der bliver mulighed for at hygge- 
snakke. Det sørger DJ’en fra Musik DJ for, 
der har vundet flere DJ Adwards. 

 
  Kl. ? Go’nat Ole. 
 
 
Søndag den 4. oktober 
 
Kl. 7.00 Lækker morgenbuffet 

med lækkerier og specialiteter. 
   - 9.30 
 
Kl. 10.00 Tjek ud, hjemrejse. 
 
Facts - Kør selv, evt. fyld en bil og kør sammen. 
 

- Hotel Benniksgaard er omdrejningspunktet for hele arrangementet, på nær  
  overnatningen, som sker på Dan-Hostel Flensborg Fjord, der ligger lige på 
  den anden side af vejen, og ejes af Mads Friis fra Benniksgaard. 

 
- Indkvartering på Dan-Hostel Flensborg Fjord sker på enkelt- eller  
  dobbeltværelse med bad, alle enkle og pæne. 

 
- Turen inkluderer alt det, der står beskrevet, undtagen drikkevarer til  
  middag fredag, så det er så godt som en all incl. tur. 

 
- Pris pr. person med klubtilskud i dobbeltværelse fra fredag til søndag kun  
  kr. 1.775,- Enkeltværelsestillæg kr. 150,- 

 
Tilmelding – send mig en mail på henrikvistisen@sbp.dk med navn på deltagerne,  
senest 1. marts 2020. 
 
Engang i maj får i en mail om betaling og at I skal beslutte, om I vil løbe eller vandre. 
 
(Er du lidt i tvivl, om du/I kan, så send mig en mail nu alligevel. Det er først helt bindende, 
når man får mailen for betaling, men det vil være rart for mig at vide, hvor mange der ca. 
kommer). 
 
Jeg glæder mig til at se så mange som muligt til en skøn fælles oplevelse – dem kan man 
aldrig få for mange af. 
 
Bedste hilsener 
BMI Løb & Motion 
Henrik Vistisen  


