Program for genindvielse af Den
Sønderjyske Kirkegård i Braine

Om kirkegården:

Den Sønderjyske Kirkegård i Braine blev officielt indviet i 1924 på jord, som den
franske stat havde stillet til rådighed. Kirkegården er bygget i dansk stil, og der
er 79 grave med navngivne sønderjyder, der faldt i 1. Verdenskrig.
Renoveringen af kirkegården gik i gang i efteråret 2012 og har kostet cirka 1,4
millioner kroner. Renoveringen er sket i et samarbejde mellem Kulturstyrelsen og
Den Sønderjyske Fonds Mindelegat.
Genindvielsen af kirkegården sker blandt andet med afsløringen af en bronzeplade, hvorpå der står: ”Hans Kongelige Højhed Prins Joachim af Danmark genindviede Den Sønderjyske Kirkegård i Braine den 15. juni 2013”.

Tavler med de faldne
I forbindelse med renoveringen af kirkegården har der været fokus på dels at
give kirkegården et udseende efter dansk tradition og dels at gøre stedet til en
art mindelund for alle de faldne sønderjyder fra 1. Verdenskrig.
Som en del af kulturarvsformidlingen er der opsat 10 tavler med navne og fødesogn på 5.533 faldne sønderjyder fra 1. Verdenskrig.
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Program for fredag den 14. juni
Kl. 21.00

Offentlig koncert med SMUK i Saint Yved Kirken, Braine.

Slesvigske Musikkorps i daglig tale kaldet SMUK - er et af det danske forsvars
fultidsprofessionelle musikkorps.

Program for lørdag den 15. juni
Kl. 12.00

Genindvielsesceremoni ved Den Sønderjyske Kirkegård.

		

Velkommen til Braine ved borgmester Francois Rampelberg.

		
		
		

Tale og velkomst ved formand for Den Sønderjyske Fonds Minde
legat, borgmester i Haderslev Kommune, Jens Christian 		
Gjesing.

		

Tale ved områdedirektør i Kulturstyrelsen, Poul Bache.

		
		

Tale ved H.K.H. Prins Joachim.
Afsløring af bronzeplade.

Kl. 12.40
		

Fællessang: ”Altid frejdig, når du går”.
Kransenedlæggelser og flagparade.

Kl. 12.55

Åben reception ved kirkegården og koncert med SMUK.

Kl. 13.30

Dansk gudstjeneste i Saint Yved Kirken, Braine.

Kl. 14.00

Reception og festbuffet.
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