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Tegneren Thor Bøgelund
(1890-1959) var en af de
mest benyttede kunstnere til
afstemningsplakaterne. Thor
Bøgelund, der var født i
Sorø, fik under en rejse i
Tyskland i 1914 oplevelser,
der var medvirkende til at
hans plakater viste så enkle,
slagkraftige og aktuelle budskaber, som det fremgår af
hans mange plakater til afstemningen i 1920. Denne
plakats budskab var at
påvirke vælgerne til at huske,
hvilke hårde vilkår befolkningen måtte leve under fra
1864 til 1918. Med krige,
sult og undertrykkelse, men budskabet slutter også med, at nu skal de mange onde
års livsvilkår slettes ud.
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Farvel 2010 - Goddag 2011
Så lagde vi 2010 bag os - og en tilfreds museumsbestyrelse kan nu se tilbage på et år med
mange vel overståede
arrangementer. Antallet af gæster siden
indvielsen passerede
45.000. Vi har haft 48
grupper - heraf en del
skoleklasser.
Antallet af støttemedlemmer ligger
på 392. Men desværre
har 8 af disse ikke
angivet tilstrækkelig
afsender-information
til, at vi kan kvittere
med et støttebevis. Vi
skal derfor igen opfordre til, at man sætter afsenderadresse på
girokortene, når støttebevis bestilles og betales.
2010 var jo et jubelår. Foruden museets mange øvrige aktiviteter, kunne vi den 10. juli 2010
fejre 90- året for Genforeningen - vistnok som de eneste i det sønderjyske. Desuden kunne
Genforenings- og Grænsemuseet på samme dato markere sin 15 års fødselsdag. Disse to begivenheder har fyldt meget for bestyrelsen - og fylder helt naturligt også meget i dette Nyhedsbrev. Vi håber, at De med interesse vil tage imod både tekst og billeder herom.
2011 byder også på mange udfordringer - og spændende tiltag
Desværre har vi stadig et fugtproblem, som vi skal have løst i 2011, hvor vi også har en plan
om at der i løbet af januar/februar skal laves en repos hen over vores lille auditorium. Tanken
er, at vi her - på 1. sal - vil indrette et lille ”bibliotek”, hvor gæsterne kan fordybe sig i nogle
af museets bøger. Vi håber også, at vi kan finde en prismæssig fornuftig internetløsning, så

både gæsterne og kustoderne kan bruge nettet i museets åbningstid. Ud over dette skal vi
have rettet den prøjsiske nivellementsten op - og planerne om en forlængelse af Grænsestien tænkes igennem. Tanker om en ny udbygning banker også diskret på. Vi mangler
ud over udstillingsplads i særdeleshed mere - og bedre - arkivplads - men ville også gerne
have muligheden for og pladsen til f.eks. at kunne invitere gæster med madpakker indenfor. Dette kan vi desværre ikke tilbyde i dag. Vi planlægger i 2011 også foredrag, som
vil kunne interessere vore gæster og museumsvenner og opfordrer derfor til, at De følger
med i museets mange hverdags-gøremål i 2011 på museets hjemmeside.
Bestyrelsen sender en stor tak til alle de, som har støttet museet igennem 2010 - økonomisk såvel som praktisk. Vi håber, at vi også i den nye sæson kan gøre os fortjent til denne støtte.
P.b.v.

Kaj G. Nielsen
Formand for Genforenings - og Grænsemuseums Fonden

Mange fejrede Genforeningen i Christiansfeld

Der blev langsomt men sikkert bygget op til det store klimaks ved den kombinerede fejring af 90-året for Genforeningen og Genforenings- og Grænsemuseets 15-års fødselsdag.
Således havde f.eks. Christiansfeld Lokalhistoriske Arkiv sørget for en spændende appetitvækker til turister og fastboende - i ugerne op til jubilæet.
Festlighederne omring den 10. juli 2010 blev planlagt i et forbilledligt samarbejde
imellem Lokalhistorisk Arkiv, Christiansfeld - Handelsstandsforeningen, Christiansfeld - Menighedsrådet ved Tyrstrup Kirke og Genforenings- og Grænsemuseet. Selvom alle aktører var ansvarlige for egne arrangementer, blev dagens festlige indhold, pressemeddelelser, annoncer m.m. koordineret på flere møder, og økonomisk blev afviklingen af denne sønderjyske festdag understøttet af Kultur i Kolding med 32.000 kr.
Den store festdag startede med højt solskin, og pladserne i det opstillede telt på P-pladsen
ved Genforenings- og Grænsemuseet blev hurtigt fyldt, og flere stole måtte sættes til.
Tretten fanebærende foreninger var med til at skabe den perfekte ramme om festlighederne.
Flyverhjemmeværnets orkester gav koncert, og en række velrestaurerede veteranbiler fra
Vamdrup Ford A-klub, som var på et Grænseløb - arrangeret i samarbejde med Kongeåmuseet i Vamdrup - “mellemlandede” på Genforenings- og Grænsemuseets parkeringsplads, hvor de skinnede om kap i det smukke vejr. Tyrstrup frivillige Brandværn stillede
med få timers varsel med to brandmænd som førstehjælpere. Det utroligt varme sommervejr gjorde det nødvendigt med denne frivillige førstehjælps-back-up.
Efterfølgende ankom de indbudte gæster, blandt andre dagens hovedtaler Sundheds- og
Indenrigsminister Bertel Haarder og frue samt museets protektorer H.E. Grev Ingolf og
Grevinde Sussie.
I sin tale i anledning af 90-året for Genforeningen lagde Bertel Haarder vægt på det banebrydende demokrati, der i 1920 førte til, at Sønderjylland kunne stemme sig tilbage til
Danmark. Ministerens tale omhandlede også de dansksindede, som var blevet tvunget til
at deltage i første verdenskrig på tysk side, og han kom også omkring de nuværende ud-

SPONSOR-tryk

Da Palle Bo Schmidt (t.v.), medejer af toptrykgrafisk i Gråsten, som i mange år har
trykt Genforenings og Grænsemuseets publikationer, hørte, at bestyrelsen gerne ville
have trykt dobbeltkort efter Jørgen Ibenfeldts
museumsakvarel (omtalt andetsteds), var han
ikke sen til tilbyde at sponsere trykning af
disse, således at salgsprisen ubeskåret kan gå
til museets drift. Et tilbud, som bestyrelsen
med tak har taget imod. Det er ikke første
gang, det sker. Tidligere har trykkeriet sponseret 2.000 såkaldte “nostalgikort” med genforeningsmotiver. Også dette Nyhedsbrev er trykt af toptrykgrafisk.

Informationsaften for aldersgruppen 60+

Museet har i øjeblikket 16 kustoder, men kan sagtens bruge flere hænder.. Der stilles ingen
specielle krav om historisk viden, men det er vigtigt, at man
har lyst til at snakke med andre mennesker.
Museet vil også gerne i kontakt med frivillige, der kunne
tænke sig - en gang imellem - at give en hjælpende praktisk
hånd på museet sammen med bestyrelsen. F.eks. i forbindelse med haven eller praktiske kulturarrangementer, foredrag o.l.
Derfor har museet i 2010 afholdt et informationsarrangement for museumsinteresserede - alle over 60 år. Ud over
de tilmeldte sneg 5 ekstra personer sig med. Der deltog
således 43 gæster fra nær og fjern, som fyldte godt i
museets lille auditorium, hvor Kaj G. Nielsen fra museumsbestyrelsen orienterede om
museets idé, opbygning og spændende effekter. Flere købte også museets støttebevis og
muligvis vender en enkelt eller to senere tilbage for at indgå i museets frivillige kustodekorps, og dermed gik alt som forventet for de tilfredse bestyrelsesrepræsentanter. Interesseret? Så kontakt et bestyrelsesmedlem. Adresselisten ses på bagsiden.

Betal Deres giroindbetalingskort i dag
– og BLIV STØTTE-MEDLEM – for kun 100,- kr.

•
•
•

De får tilsendt det smukke støttebevis for 2011
De har gratis adgang på museet i hele 2011
De støtter mindet om dette væsentlige afsnit i Danmarkshistorien

Ved ADRESSEÆNDRING: Husk venligst ved adresseskift at sende Deres
adresseændring til Genforenings– og Grænsemuseet. På forhånd tak.
Elektronisk nyhedsformidling:
Til de af vore medlemmer, som har e-mail, kan vi tilbyde at tilsende smånyheder om
museet i løbet af året. Send blot Deres e-mailadresse til info@genforeningsmuseet.dk

DISSE VAR ORDENE FRA VICEBORGMESTER SØREN RASMUSSEN TIL 15-års
FØDSELAREN DEN 10. JULI 2010:
Viceborgmesteren sagde i sin fødselsdagstale til museet bl.a.:
På vegne af Kolding Byråd vil jeg gerne ønske Genforenings- og Grænsemuseet hjertelig tillykke med 15-års
fødselsdagen.
Genforeningen i 1920 er en af de vigtigste begivenheder i
Danmarkshistorien. Derfor er det også naturligt, at der
eksisterer et museum som markerer og fortæller om begivenheden.
Men Genforenings- og Grænsemuseets tilblivelse og daglige drift er bestemt ikke nogen selvfølge. Den hviler på
en helt enestående frivillig indsats. Museet er skabt af
ildsjæle med brændende interesse for Genforeningen og
formidlingen af dens fascinerende historie. Her 15 år
efter etableringen kan vi konstatere, at deres arbejde har båret frugt og er lykkedes til
fulde…..
…..Skal man virkelig have et indtryk af de frivilliges engagement, skal man blot spørge en
af de frivillige kustoder under en omvisning. Så vælter anekdoter og historier frem med en
fortælleglæde og en lyst, så man bliver revet med og får del i den store glæde ved denne
del af vores fælles historie. Arrangementet i dag vidner om en utrolig opbakning til museet. Mange hundrede mennesker er samlet i dag. Det er fantastisk flot.
På tavlen ovre i museet vidner reklameplade efter reklameplade også om massiv opbakning til museet fra det lokale erhvervsliv.
Men det er jo Danmarkshistorie, og det optager da heldigvis mange mennesker, hvorfor I
da også har støtte fra private og firmaer over det ganske land.
I oplever jo også den ære at have Kongehusets bevågenhed. Således var det Hendes Majestæt Dronningen, der åbnede museet, og Hans excellence Ingolf, Greve af Rosenborg, er
museets trofaste og interesserede protektor.
Genforenings- og Grænsemuseet gør en stor indsats for at markere Genforeningen – som
langt fra alle husker. Både med arrangementet i dag - men sandelig også i hverdagen,
med sine museumsaktiviteter…..
…..Det er vigtigt, at Genforeningen fejres – og det er en rigtig god anledning til at minde
yngre generationer om historien.
Genforenings- og Grænsemuseet får årligt besøg af omkring 3.500 gæster og de går
utvivlsomt herfra med en meget positiv oplevelse. Jeg ved godt, at Kolding Kommunes
bidrag langt fra rækker, men jeg har også bemærket, hvor dygtige I er til at hente støtte
fra fonde og puljer. Så hårdt arbejde og mange ansøgninger ligger bag museets succes.
For et museum drives ikke kun inden for væggene. Det handler i høj grad også om at skaffe de nødvendige økonomiske midler til at renovere, vedligeholde og udvikle det. Derfor
fortjener alle I frivillige en stor og ubetinget ros for jeres indsats. Uden den ville mange
ikke ane noget om mærkedagen i dag - og Kolding Kommune ville være et meget spændende museum fattigere.
Derfor tillad mig at overbringe Kolding Byråds dybe taknemmelighed for jeres store frivillige arbejde og de aller varmeste lykønskninger på 15 års fødselsdagen…..

sendte danske soldater.
H.E. Grev Ingolf åbnede særudstillingen på Genforenings- og Grænsemuseet. En særudstilling, som netop handler om de danske sønderjyder, der blev sendt i kamp på tysk side
under første verdenskrig. Grev Ingolf
åbnede udstillingen med bl.a. disse
ord:
”I dag kæmper danske soldater for
fred langt væk fra Danmark. De kæmper side om side med mange andre
nationer, der hylder princippet om
"folkenes selvbestemmelsesret". Deres fælles mål er at skabe fred og
frihed overalt, hvor de er indsat.
Sønderjyder, der under 1. verdenskrig
kæmpede under den tyske kejser, følte
ikke, at de var en del af denne krig.
De kom fra Nordslesvig (eller som
kejseren sagde: Slesvig-Holsten), men af hjertet var de Sønderjyder og ønskede sig hjem
til Danmark.
Krig er altid farlig, blodig og ubarmhjertig, men når der kæmpes for en fælles sag, bli'r
soldaterne stærke i deres tro på, at det er rigtigt, hvad de gør.
Det var derfor ikke let for Sønderjyderne, der kæmpede under den tyske kejser i 1. verdenskrig. Jeg er sikker på, at særudstillingen vil vise os mange eksempler herpå”.
Greveparret indviede i fællesskab den nye sti langs den gamle grænse, men det var
Grevinde Sussie, der satte ord på:
“Tillykke med 90-årsdagen for Genforeningen, tillykke med de 15 år til Genforenings- og
Grænsemuseet. At gi' gaver til en 90-årig er nærmest umuligt – de har ingen ønsker – men
en 15-årig, sådan en teenager har en ønskeseddel, der er mindst lige så lang som smørrebrødssedlen hos Ida Davidsen.
I den gamle sang om bageren, hedder det,
"Hvis du har penge, så ka' du få, og har du
ingen, så må du gå".
Men ikke alt er til salg, og ikke alt kan købes
for penge. Ønsker man sig noget, der kræver
brugsret over andres ejendom, skal der opnås tilladelser fra lodsejerne.
Teenageren ønskede sig en sti langs den
gamle grænse, der i 56 år adskilte Sønderjylland/Nordslesvig fra Danmark. Stien
skulle anlægges langs den gamle grænse fra Museet til Kærmølle, men hertil kræves, at
alle de involverede lodsejere giver deres samtykke. Det har ikke været muligt at opnå tilladelse, hvorfor det oprindelige projekt måtte opgives.
Taps Sti-laug, der består af 8-10 frivillige, hørte om Museets ønske. Taps Sti-laug har
igennem flere år anlagt natur- og vandrestier i området ved Taps. Det gæve Taps Sti-laug
har som "det mindre af det mere" etableret en trampesti, der begynder i den sydlige ende
af Museets parkeringsplads. Når man har gået ca. 40 meter, står man direkte ved det tidligere grænsevandløb (p.t. tørlagt) med udsigt til den prøjsiske nivellementsten på den an-

den side af bækken. Dengang var dét Tyskland.
Herfra svinger stien direkte mod øst og følger over 450 meter den gamle grænse til
Tingskovhedevej, hvor den udmunder og stopper tæt på det sted, hvor Høkkelbjerg Kro
engang lå.
Med Grænsestien får området, herunder Genforenings- og Grænsemuseet, gæsterne på
Den gamle Grænsekro og andre naturelskere, endnu et værdifuldt aktiv.
Nu, hvor første etape er anlagt, håber den ukuelige teen-age'er stadig, at det en dag vil
lykkes at få det oprindelige stiprojekt helt til Kærmølle etableret.
Lad os med Museet tilslutte os håbet og skride til navngivning af stien”.
Herefter gik Greveparret, Bertel Haarder og museets formand i spidsen for de mange
gæster på en kort tur på Grænsestien, inden Grevinde Sussie lagde sin buket ved Kongestenen.
Efter indvielsen af Grænsestien blev de flere hundrede fremmødte budt på vin, vand og
honningkager på museumsplænen og de kunne nyde et gratis besøg på museet eller den
smukke museumshave, som op til begivenheden var blevet klargjort af museets nye Havelaug. Donslund vin, Christiansfeld stod for et vinsponsorat, Honningkagehuset, Christiansfeld leverede gratis 550 honningkagesnitter og Bryggeriet Fuglsang, Haderslev
leverede som et sponsorat øl og vin. Altsammen serveret fra et telt på plænen foran
museet af gode museumsvenner.
330 gæster deltog efterfølgende - fra kl. 12.30 - og for egen regning i Genforenings- og
Grænsemuseets fødselsdagsfest på Den gamle Grænsekro, hvor gæsterne blev diverteret
med et ægte sønderjysk pølsebord - en rigtig udfordring for krofar Lars Bo Andersen. Det
skulle fejres med maner, at det var 15 år siden H.M. Dronning Margrethe indviede
museet.
På kroen holdt Kolding Kommunes 1. viceborgmester Søren Rasmussen fødselsdagstalen
for museet. Med sig havde han et tilsagn om en god brugt kopimaskine til museet - et ønske, som længe har stået på bestyrelsens ønskeseddel.
Fhv. kirkeminister Torben Rechendorff fulgte stærkt efter - i egenskab af formand for
Christmas Møllers Mindefond - kunne Torben Rechendorff overrække museet en fødselsdagscheck på 10.000 kr. som “en anerkendelse af det store og meget værdifulde arbejde,
der er ydet på Genforenings- og Grænsemuseet gennem 15 år. Gaven skal især opfattes
som et håndslag til de mange frivillige, der gennem de 15 år har udført et stort og fortjenstfuldt arbejde”.

TAPS STI-LAUG

Taps Sti-laug, som kvit og frit anlagde den nye Grænsesti for
Genforenings– og Grænsemuseet langs den slettede 18641920 grænse, arbejder efter følgende idéer:
- At et mindre stisystem giver mulighed for, at man kan komme ud i naturen og opleve de rekreative naturperler.
- At det vil give det enkelte menneske større ro i sindet og
livsglæde, hvis man kan komme ud i naturen.
- At stisystemet skal være i bynærhed, og at stisystemet kan
etableres uden større omkostninger.

VELLYKKET FORFATTERAFTEN PÅ
GENFORENINGS- OG GRÆNSEMUSEET
“Thyge lever, Thyge lever” var, hvad postmesteren i Stepping råbte, da der i 1916 kom
et brev til Thyge Thygesens forældre i Stepping.
Thyge Thygesens forældre havde et par uger forinden fået den hårde meddelelse, at deres
søn var faldet i 1. verdenskrig under det store slag ved Somme i Frankrig.
Dødsannoncen havde allerede været trykt i avisen, da der pludselig kom brev fra Thyge,
som imod alle odds havde overlevet at blive begravet levende. Han skrev nu hjem til
forældrene fra et lazaret i Tyskland.
Thyge Thygesen skrev under hele sin soldatertid fra december 1914 til juli 1918 dagbog
og et meget betydeligt antal breve hjem til forældrene. Dagbogen og brevene blev i
efteråret 2008 udgivet af Thyge Thygesens oldebarn Jonas Schultz Thygesen med hjælp
fra historiker Martin Bo Nørgaard i bogen “Kun legetøj i deres hænder”.
Jonas Schultz Thygesen fortalte ved uddrag fra bogen, hvordan den menige soldat
oplevede og overlevede 1. verdenskrig. Foredraget samlede lige præcis 50 interesserede
tilhørere. De fleste deltog også i museets åbent-hus-arrangement forud for foredraget, som
foregik på Den gamle Grænsekro. De fremmødte gæster havde alle stor ros til foredragsholderen for et engageret og medrivende foredrag, og flere benyttede sig af lejligheden til
at købe hans bog. - En enkelt af de mange tilhørere havde taget turen fra København til
Frederikshøj for at høre foredraget.

Åbningstider 2011:
1. juni - 31. august 2011.
Daglig (undt. mandag) kl. 10 - 17
Desuden åbent i påske- og
efterårsferien.

Endelig overrakte den kendte christiansfelderkunstner og grafiker Jørgen Ibenfeldt en flot
akvarel af Genforeningsmuseet. Penselstrøgene var næppe tørre, men det skulle og måtte
overrækkes på den historiske dato, mente Jørgen Ibenfeldt.
Afslutningsvis underholdt trompetist Carina Olesen (regimentsmusiker hos Slesvigske

Støttemedlemmer - gratis adgang

Dette Nyhedsbrev er udsendt med støtte af

Buskmosevej, DK 6300 Gråsten, tlf. 7465-0101

Jonas Thygesen signerede sine bøger til
aftenens købere

Ved ADRESSEÆNDRING:
Husk venligst ved adresseskift at sende Deres adresseændring til
Genforenings - og Grænsemuseet.
På forhånd tak.

”Tusind tak for rundvisningen på Jeres flotte museum – det fortjener et
stort publikum!” /Flemming Nørregaard, Sydproduktion

To militære orkestre spillede ved fejring af
Genforeningen i Christiansfeld

Ikke færre end to militære orkestre satte fejringen af 90-året for Genforeningen i Christiansfeld i de rette musikalske rammer.
Den første koncert fandt sted på plænen foran Genforenings- og Grænsemuseet nord for
Christiansfeld i forbindelse med det store
Genforeningsarrangement den 10.7. fra
10:15 til 12:20. Her spillede Flyverhjemmeværnets Musikkorps, som til daglig har til
huse på Staldgården i Kolding.
Siden korpset blev stiftet i 1956 har det spillet ved talrige lejligheder af både civil og
militær karakter; ikke blot i Danmark men i
en lang række europæiske lande. Herhjemme er musikkorpset blandt andet kendt for
koncerten i Øster Starup Kirke til minde om
nedskydningen af en amerikansk flyver under 2. verdenskrig – en koncert, flere af den
afdødes familiemedlemmer rejste til landet
for at opleve. Af alle landets militære
musikkorps er Flyverhjemmeværnets det eneste, som spiller i de blå hjemmeværnsuniformer.
Også om eftermiddagen den 10. juli var der musik i gaden, idet Hjemmeværnets Musikkorps Århus spillede på Genforeningspladsen i Christiansfeld. Det skete fra kl. 14:30 og
frem til friluftsgudstjenesten kl. 15. Orkesteret ledsagede efterfølgende også
gudstjenestens salmesang.
Begge orkestres musik var til stor glæde for såvel de fremmødte gæster som arrangørerne.

Besøg af Koldings borgmester
Koldings borgmester, Jørn Pedersen
(V) besøgte i august måned museet
for at få en rundvisning i særudstillingen om sønderjyder i Første Verdenskrig.
Museet bød på kaffe og en bid kage,
mens videoen viste højdepunkter fra
fejringen af 90-året for Genforeningen den 10. juli, som borgmesteren
desværre dengang var forhindret i at
deltage i.
Formiddagen blev afsluttet med en
tur på et stykke ad den nyanlagte
Grænsesti.

Museets formand Kaj G Nielsen (tv), borgmester Jørn
Pedersen (mf) og bestyrelsesmedlem Peder Graasbøll
(th)

Musikkorps og komponisten Bente Ibenfeldt med deres dejlige samspil - bl.a. et potpourri
over danske sange - inden “dagens kamp
på Frederikshøj blev fløjtet af” .
Mange af gæsterne benyttede sig af den
gratis adgang til Genforenings- og Grænsemuseet om eftermiddagen, mens mange
andre valgte at fortsætte fejringen af Genforeningen i Christiansfeld, hvor Handelstandsforeningen holdt længe åbent - med
bl.a. frokostjazz ved Brødremenighedens
Hotel. Desuden var der en smuk mindegudstjeneste i det fri ved biskop, emeritus
Søren Lodberg Hvas, som tidligere har
været domprovst i Haderslev. De traditionelle rammer i Tyrstrup Kirke var p.g.a. kirkens restaurering skiftet ud med de smukke
omgivelser ved Genforeningspladsen i Christiansfeld.
Hjemmeværnets Musikkorps Århus spillede festlig orkestermusik en halv time før
gudstjenesten, og de spillede også til gudstjenestens præ- og postludium samt til salmerne.
Gudstjenesten havde deltagelse af Hans Excellence Grev Ingolf og Grevinde Sussie.

SØNDERJYDER I KRIG
Udstillingen "Sønderjyder i 1. verdenskrig
1.8.1914 til 11.11.1918" - fortalt igennem en
tematiseret udstilling af feltpostkort er et tidsbillede - fortolket og stillet til rådighed - af
samleren fra Kolding, Per Bomholt.
Den grafiske udstilling er suppleret med effekter, som har tilhørt krigsførende soldater i
1. verdenskrig. Det er samleren Jørgen Bendorff fra Tønder, som har udlånt nogle af sine
mange effekter til Genforenings- og Grænsemuseets særudstilling. Hver eneste lille ting i
denne supplerende udstilling rummer sin egen
rørende, forfærdelige, menneskelige eller
umenneskelige fortælling om en frygtelig
krig - hvor ca. 5200
unge sønderjyske
mænd faldt i en meningsløs krig.
Jørgen Bendorff har
samlet på disse effecter,
siden han var en lille
dreng.

BLOMSTER FRA 1920:

Museet modtager fortsat effekter med relation til Genforeningen. I 2010 modtog vi blandt
mange andre 2 rigtig sjove effekter - tørrede blomster - med hver deres historie:
ROSE FRA TYRSTRUP KIRKE - 10.7.1920:
Agnethe og Aksel Thygesen medtog ved Genforeningsfestlighederne en af de roser, som
Tyrstrup Kirke var pyntet op med i dagens glade anledning den 10.7.1920. Rosen blev
tørret og gemt i en konvolut i en skuffe. For nylig fandt familien den tørrede rose i forbindelse med en flytning og overlod den til
Genforenings- og Grænsemuseet.
BLOMSTERKURV FRA 10.7.1920
Aksel Thygesen byggede i øvrigt i sin tid
hovedbygningen på " Egeland", hvor familien efterfølgende boede i en årrække.
Egeland er i dag det gods, hvor H.E. Ingolf,
Greve af Rosenborg og H.E. Grevinde Sussie har bopæl.
BLOMSTERKURV FRA 10.7.1920
En lille sart blomsterkurv - og en tørret
buket blomster - er blevet gemt igennem de
mange år, der er gået siden Genforeningen.
Kurven blev brugt af en af de mange
”blomsterpiger”, der strøede blomster.
Blomsterpigen, Anna Ivarsdatter Lindberg
(senere gift: Skov), gik ved Genforeningen på Christiansfeld skole. Hun døde 17.6.1989.

Frivillige holder ukrudtet væk
Efter en lang sommer er det nok de færreste haveejere, der drømmer om mere havearbejde. Ikke desto mindre findes der faktisk en lille gruppe af hårdtarbejdende mennesker, der
- ganske frivilligt - kaster sig over mere havearbejde, end de er forpligtet til.
Det er Genforenings- og Grænsemuseets Havelaug, som hele sommeren igennem - sammen med “plæneklipperpiloterne” - sørger for, at museets have ser flot og indbydende ud.
Som alt andet arbejde på museet er Havelaugets indsats frivillig og ulønnet - men de beundrende blikke og positive bemærkninger, haven får fra de besøgende,
tjener dog, sammen med den årlige
museumsudflugt som belønning for en
god indsats.
Havelauget består indtil videre af 4
personer, som holder blomster- og
plantebede og pladser omkring museet.
Men ikke alt er havearbejde. Der er
også tid til kaffe - og hyggesnak, når
man mødes - og der er stadig plads til
flere på holdet, oplyser tovholder

Mange pengegaver i 2010

Fra Sydbank Sønderjyllands Fond i Kolding modtog vi i sommer en check på 10.000 kr.
Tidligere på året fik museet desuden en donation fra Hans og Ingrid Jensens Fond på
25.000 kr. Endvidere fik museet af Sergentgruppen Hæren, Gl. Fond overrakt 5.000 kr. Jenny og Bertram Knudsens Fond, Kolding har ydet museet en donation på 20.000 kr.,
mens Nordea Fonden betænkte Genforenings- og Grænsemuseet med 6.000 kr. Ved
Genforeningsfestlighederne modtog museet fra Fodfolkspionererne i Tønder 3.000 kr. og fra Christmas Møllers Mindefond 10.000 kr. Endelig modtog vi også fra Forsikringsselskabet Sønderjylland ØST G/S´ Fond 10.000 kr.
Vi er gaveyderne meget taknemmelige, idet vi med ovennævnte har fået mulighed for
endelig at få opfyldt et stort ønske om at kunne opføre en repos med mini-bibliotek og
mediatek i museets nye sal.

26 veteranknallerter
på besøg

Søndag den 16. maj fik museet besøg af
26 knallerter med mere end 25 år på
bagen.
Besøget var en del af Stepping Markedsløb, som sendte knallertkørerne ud på 50
kilometers oplevelse i området mellem
Stepping og Hejlsminde.
På museet blev de budt velkommen af Kaj
G. Nielsen og Leif G. Thomsen, som fortalte om området og dets historie.

TAK
Flyverhjemmeværnets Musikkorps, Kolding - De 13 fanebærende foreningers faneborg Lorenz Asmussen – Donslund Vine - Honningkagehuset - Anlægsgartner E. Stuke og medarbejdere - Bryggeriet Fuglsang - Tyrstrup frivillige Brandværn - Leif G. Thomsen og hans
Ford A - Museets kustoder - Alle medhjælpende museumsvenner - Astrup Teltudlejning,
Lunderskov - Taps Sti-laug - Den gamle Grænsekro - Komponist, pianist Bente Ibenfeldt
og trompetist Carina Olesen, SMUK - Kulturudvalget, Kolding Kommune - Kunstner og
grafiker Jørgen Ibenfeldt - 1. viceborgmester Søren Rasmussen - Tyrstrup Herreds Tidende
- Kristian Langborg-Hansen - Flexlakering, Anslet - Jonas Thygesen - Museets Havelaug –
Rengøringsholdet - Henning Madsen - Jørgen Bendorff, Tønder - Per Bomholdt, Kolding Holger Larsen for buskørsel - Christiansfeld Turistbureau - Bjarne og Anette Slivsgaard Højgaard Lys og Lyd - Jørgen Henriksen - Plæneklipperpiloterne - Vamdrup Ford A-klub
og de ca. 500 fremmødte gæster, æresgæster og festtalere.

Genforenings- og Grænsemuseets bestyrelse siger TAK til alle Jer, som gjorde
det muligt at arrangere et flot, festligt og værdigt 90 års Genforeningsjubilæum på museet - og en efterfølgende herlig 15 års fødselsdagsfest på Den gamle
Grænsekro - den 10.7.2010.

Kustodeudflugt
Kustoder, æresmedlemmer, havelaug, plæneklipperpiloter, museumsvenlige medhjælpere
og bestyrelse - i alt 33 personer - tog sammen på den årlige kustodeudflugt den 18. september 2010 med tidligere bestyrelsesmedlem Lorenz Asmussen som kyndig guide.
Rundstykkerne leveredes af
Der var udsigt til lidt eller nogen sol, men
Honningkagehuset i Christiansfeld
også byger (2 mm) de fleste steder. Temperaturer op til 15 grader og jævn til hård
vind omkring vest. Ved kysterne op til kuling.
For de inviterede gik turen ”ud i det blå”..
Men virkelighedens destinationer var Museet i Oksbøl, Flygtningekirkegården samme sted - og Tirpitz-stillingen ved Blåvand.
Turen startede vestpå - og undervejs var
der ”stuegang”, hvor alle i bussen blev budt på bl.a. et glas ”Doktor Nielsen” og en Gammel Dansk (fødselsdagsgave fra Kongeåmuseet i Vamdrup). Rundstykkerne til den medbragte formiddagskaffe var sponseret af Honningkagehuset i Christiansfeld. Kirsten Asmussen havde bagt kage til eftermiddagskaffen, som blev indtaget tæt på Blåvand Fyr.
Eftermiddagskaffepause ved Blåvand

Museumsbesøgene var som vanlig
aftalt som ”kollegiale” besøg - hvor
Genforenings- og Grænsemuseet
har tilbudt tilsvarende returbesøg.
Stemningen var høj og alle sugede
til sig. Opstillinger, forklarende skilte, montreindretning og udstillede
effekter blev kigget nøje efter og
drøftet indgående. Men der var også
god tid til hygge og samvær. Middagen blev indtaget på Oksbøl Turisthotel. Fin tur - og STOR TAK til
vores guide Lorenz Asmussen.

FORHØJET TILSKUD FRA KOLDING KOMMUNE
Kolding kommunes Byråd har - uansøgt og uopfordret og i enighed - bevilliget
Genforenings- og Grænsemuseet et forhøjet driftstilskud fremover. Helt eksakt vil
museet fremover få 70.000 kr. i kommunalt tilskud. Det er en forhøjelse på
31.000 kr. Det kan man da kalde et skulderklap af de helt store…. Vi jubler og
sender det samlede byråd i Kolding en MEGET STOR TAK for den tillid, der her
er udvist museumsbestyrelsen og alle de frivillige omkring museet. Megen tak
også til de “byrødder”, der stillede forslaget.

Bente Hering Madsen (tlf. 7456 2260). Græsplænen slås på skift af
“plæneklipperpiloterne”, der tæller 6 ildsjæle. Tovholder her er bestyrelsesmedlem Peder
Graasbøll (tlf. 2028 6188).
Hvert forår og efterår får de frivillige havefolk assistance af anlægsgartner Erling Stuke,
Christiansfeld, som har sponseret to årlige “overhalinger” af haven sammen med Havelauget.

Hilsener vi glædes over….
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

Mange hilsner og tak for godt samarbejde omkring en vellykket dag.
Det var en rigtig god dag den 10., det var et rigtig flot arrangement! Tak for en festlig dag!
Tak - hvor var det en flot og minderig dag!! Alt klappede - og det var for en stor del jeres
fortjeneste. En skam er det da bare, at "avisen" kludrede i det og glemte en hel masse.
TUSIND TAK for en stor og flot jubilæumsdag!!!
Tillykke med et flot og veloverstået arrangement - til alle jer der har lagt kræfter i en fantastisk festdag.
Nok en gang Tak for det flotte og så vel tilrettelagte jubilæum som vil stå i vore gæsters
erindring i mange år. Jeg har talt med mange af gæsterne. Kun det for varme vejr var lige
rigelig for os.... Men Festen var en FEST.
Det er et rigtig stort og fantastisk personlig engageret stykke arbejde, I har lagt i den begivenhed. I har været den drivende bestandel af dette enorme arrangement, som
Grænsemuseet og dens bestyrelse -flertallet - har gennemført til gavn for hele kommunen.
De forskellige indslag i dagspressen er med til at give Kolding Kommune en extra prik på
landkortet.
Jeg havde en rigtig dejlig dag ved jeres arrangement. Alt var jo perfekt, vejret, stemningen,
programmet, jeres arrangement klappede hele vejen igennem, og jeg er sikker på alle
deltagere nød at være med. Det var godt, at jeres store arbejde blev belønnet med mange
deltagere og fantastisk resultat.
Hjertelig tak for en uforglemmelig 90 års-fest for Genforeningen i 1920. Jeg vedlægger et
udsnit af de billeder, jeg tog.
Tak for i går. En helt igennem vel tilrettelagt og ditto gennemført 10. juli. Sikke'n fest. Vi
var "ret flade", da vi kom hjem i går efter mindegudstjenesten. God sommer og de venligste
hilsener fra os begge.
Herfra vil jeg gerne blot sige, at dagen i dag 10. juli 2010 bare forløb så godt, det var et vel
tilrettelagt arrangement og meget festligt, en dag som alle kan være yderst tilfredse med, så
kæmpe stor ros til de mange frivillige, der muliggjorde denne festlige og højtidelige dag.
Fremmødet var flot og vejret var strålende, måske nok en smule for varmt for mange og
specielt tænker jer her på fanebærerne, der stod så flot i bagende sol med vort dejlige flag.
Tak for en dejlig dag.
Allerførst vil jeg og min Hustru, Irene, sige mange, mange Tak for den storslaaede
Oplevelse, det blev for os at deltage i Festlighederne nede paa Frederikshøj den 10' juli. Vi
vil sent glemme alt det, vi oplevede af smukt og festligt ! Et Kæmpearbejde blev udført af
dem, der havde tilrettelagt og gennemførte Arrangementet. - Et værdigt Stykke sønderjysk
Arbejde !

Ud over ovenstående mails har det heller ikke skortet på mundtlige roser fra
mange sider. Er der noget at sige til, at museumsbestyrelsen glæder sig over
et vel gennemført Genforeningsjubilæum????

10. juli 2010 i billeder

10. juli 2010 i billeder

