Indvielse af

Nørre Havnegade 15

Fredag den 3. november 2017

Du inviteres til åbning af Multikulturhuset
V
 elkommen til Multikulturhuset kl. 14.30 - 15.00
O
 fficiel åbning af Multikulturhuset kl. 15.00 - 15.45
V
 elkomsttale ved borgmester Erik Lauritzen
T
 ale ved formand for Kultur-, borger og fritidsudvalget Charlotte Riis Engelbrecht
Grundstensnedlæggelse for Multikulturhuset ved Sønderborg Kommunes
otte gruppeformænd
Tale ved AART arkitekter Anders Tyrrestrup, stiftende partner • CIO • arkitekt MAA
Tale ved Hoffmann A/S regionsdirektør Steffen Hansen
M
 essingblæsere fra Sønderjyllands Symfoniorkester
spiller potpourri over sønderjyske sange, der afsluttes med Alssangen
Reception med en let anretning fra caféen
A
 lle etager i Multikulturhuset er herefter åbne til kl. 19.00 med følgende aktiviteter:
Børnebiblioteket har besøg af Honningbanden
Loungemusik ved Dreamband i Indsigten i voksenbiblioteket
Löhde Nielsen Duo underholder i Deutsche Bücherei Sonderburg
Åbne værksteder i Sønderjyllands Kunstskole
Fernisering af udstilling med Anders Rindom

Receptionen fortsætter for inviterede
Reception i Multikulturhusets sal kl. 15.45
Tale ved borgmester Erik Lauritzen kl. 16.00
T
 ale ved A. P. Møllers og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond
til almene Formaal Lars Reuter
T
 ale ved ZENI arkitekter A/S Torben Engsig Svan Sørensen,
partner • direktør • arkitekt MAA
Tale ved Stadsbibliotekar Carsten Nicolaisen, Biblioteket Sønderborg
Tale ved Thomas Lunau, leder ved Sønderjyllands Kunstskole
Tale ved Büchereidirektorin, mag.art Claudia Knauer, Deutsche Bücherei Sonderburg
Alle etager i Multikulturhuset er åbne til kl. 19.00, hvor der foregår aktiviteter

Als-sangen
Tekst: Kristen Karstensen
Melodi: Rudolph Bay, 1820

Af Østerhavets vove
en ø sig hæver skønt,
bekranset stolt med skove,
bevokset mildt med grønt.
Så sagte bølgen gynger
og luller den i ro,
og raske børneklynger
ved stranden lege fro.

Det er så sødt at drømme
i denne haves skød,
hvor lune vinde strømme,
hvor rosen dufter rød.
Småfugle bor i skoven,
småblomster står i eng,
velsignelse bag ploven,
og rask er mø og dreng.

Den ø er som en have,
hver kornmark er et bed,
de bønder flittigt grave
og lægge kornet ned.
Og om den have lukker
et hegn af nøddetræ,
der drengen går og plukker
sig lommen fuld i læ.

Den ø jeg kan ej glemme,
jeg stedse skuer den,
thi der, der har jeg hjemme,
did går min længsel hen.
Jeg elsker den så såre,
var verden mig tilfals,
og frit jeg måtte kåre,
jeg valgte mig et Als.
Tra-la-la, tra-la-la,
tra-la-la-la-la-la-la-la-la,
tra-la-la, tra-la-la,
tra-la-la-la-la-la-la,
og frit jeg måtte kåre,
jeg valgte mig et Als.

Løvtætte linde brede
sig over bondens tag,
her svalen har sin rede
og kvidrer nat og dag.
Og mellem træets grene
der titter æbler ud,
rødmossede og pæne
som bondens unge brud.

