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Medlemsside
for de sønderjydske

Grænseforeninger

En stor oplevelse i forbindelse
med et besøg på den danske soldaterkirkegård i Braine i Frankrig
Min søn og jeg var for et
par uger siden med Lauritzen rejser og Jørn Buch som
rejseleder på en tur til slagmarkerne fra 1. og 2. verdenskrig.

ARRANGEMENTER
I SØNDERJYLLAND
Her vil vi præsentere 6 arrangementer
i september måned
i Folkekulturhuset Rebbølcentret,
Vollerupvej 45, 6392 Bolderslev
tlf. 7464 6502 – fhrc@bbsyd.dk

SANGCAFEER
Tirsdagene d. 2., 16. og 30. september kl. 9.30
Vi bliver præsenteret for et program af sange fra Højskolesangbogen og sangbogen »Sange til livet«. Et indlæg på 10 min. er indlagt heri.
Så følger et kaffebord med hjemmebagte boller med ost og marmelade. Der
afsluttes med en ønskerunde på en halv time. Pris 35 kr.

FOREDRAG MED JØRN BUCH
For et par uger siden havde min søster
fundet nogle postkort og oplysninger
om, at vor bedstemor på fars side havde
haft en bror, der faldt i Frankrig i 1917.
Hverken vor bedstemor eller min far
har nogensinde omtalt dette.
Sidste år blev den danske soldaterkirkegård i Braine renoveret, og som noget
nyt blev der opsat tavler med navnene
på alle dræbte fra Sønderjylland.
Vi ville prøve at finde navnet på bedstemors bror Henrik Anton Christensen.
Det viste sig at lykkes mere, end vi turde have håbet på.
Jørn Buch lagde på de rejsendes og egne
vegne en buket blomster ved mindesmærket i den øverste del af kirkegården og fortalte historien om den danske soldaterkirkegård i Braine.
Der var 79 soldater, der var gravlagt på
kirkegården, og de var begravet i dansk
jord fra kirkegården i Adsbøl.
Stor var min forbavselse, da jeg skråt
overfor min placering ser, at Henrik,
som vi søger, simpelthen er en af de 79.

Det bruger vi
dine penge på

Fredag d. 13. juni var Hans Juul Christensen, Calle Thams og Andreas Brandenhoff fra bestyrelsen i Aabenraa GF
på besøg i børnehaven Hjorten i Slesvig.
Vi har tradition for at give børnehavebørnene en boggave, som de kan bruge,
når de begynder i 1. klasse.
Hans havde indkøbt 30 Søren og Mette bøger med tilhørende opgavehefter
pakket ind med navn på.
Børnene gik meget op i overrækkelsen
og var glade for gaven. Det var pædagogerne også. Disse skolebøger var meget
populære for 20 år siden, men er blevet
moderniseret og er nu igen brugbare.
Efter et fint traktement med boller og
pålæg viste børnene os deres mapper,
hvor vi kunne følge, hvad de havde lavet i årets løb.

Mandag d. 8. september kl. 14.30 .
1864 i ny belysning og som optakt til TV-serien.
Mandag d. 29. september kl. 14.30
Göring og alle hans kunsttyverier.
Foredrag + kaffebord 70 kr.

KONCERT MED DYVOHRAY
Anders og Andreas Brandenhoff flankerer mindestenen.
Vi fandt ham også på de nye tavler under Kliplev sogn sammen med de øvrige over 5000 faldne.
Henrik blev 20 år.

Den oplevelse kunne vi godt have undt
min far/farfar.
Andreas Brandenhoff

35.000 kr. til Dybbøl Mølles bevarelse

Grænseforeningen Sønderborg har ved
salget af Dybbøl mærket fået et overskud på ca. 35.000 kr. Beløbet indgår i
den indsamling, som Grænseforeningen Danmark har arrangeret til beva-

relse og vedligehold af Dybbøl Mølle.
Beløbet blev overrakt til Grænseforeningens formand af Kirsten Fanø på
sendemandsmødet i Vingstedcentret
9.-10. maj 14.
Salget af Dybbølmærket blev udført i
forbindelse med arrangementet »1864
– 1914« og ved forudgående salg, som
skoleelever fra en række skoler foretog. Skolernes indsats stod i år ikke mål
med tidligere års salgstal, hvilket bevirkede, at de forventninger, der var stillet til det samlede salg, ikke blev indfriet. På trods heraf bør der være stor
ros til de mange sælgere, der sammen
med spejderne fra Broager i strid blæst
og kulde udførte et flot salgsarbejde på
Dybbøl, hvor ca. 15.000 gæster besøgte
arrangementet.

Tirsdag d. 30. september kl. 19.30 med gratis kaffebord.
Pris 100 kr. – Medlemmer 80 kr.
Det bliver en stor oplevelse – forrygende dygtige musikere.
I første afdeling folkemusik. I anden kendte toner fra operettens verden, klassiske stykker og filmmusik.
Samtidig gør vi opmærksom på en anderledes byvandring i Flensborg
lørdag d. 30.august.
GF Sønderborg
Næste medlemsside udkommer d. 25. september.

VIL DU HJÆLPE?

En god oplevelse for alle parter.

i samarbejde mellem

Hjælp os med at samle frimærker, der
sælges til fordel for julemærkehjemmet
i Kollund. Kontaktperson er Hans Jørgen Nissen, Tinglev tlf. 7464 2575. Han
har en stor berøringsflade i hele Sønderjylland, så han kan hjælpe med, at
frimærkerne bliver afhentet. Mange
bække små gør en stor å. Det kan blive til en fin skilling, så tak hvis du vil
hjælpe. Gamle breve med frimærker
på er en ekstra god ide. Hvis kuverten
er rigtig flot, så aflever hele kuverten.
Frimærker fra Sydslesvig er meget velkomne.
Grænseforeningen i Aabenraa.

GF i Sønderjylland – kontaktpersoner
Haderslev Vesteramt: Sigrid Andersen,
tlf. 7483 3156 – mail sigridandersen@bbsyd.dk
Haderslev Østeramt: Povl Solmer Frank,
tlf. 4028 5670 – mail svanevej@privat.dk
Sønderborg: Kirsten Fanø,
tlf. 8819 3300 – mail kifanoe@gmail.com
Christian Kronika, tlf. 7444 2102 – kronika@post10.tele.dk
Tønder: Jens Andresen,
tlf. 7483 5360 – mail jens Andresen@bbsyd.dk
Aabenraa: Andreas Brandenhoff,
tlf. 7464 6502 – mail a_brandenhoff45@hotmail.com

