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Historisk Forening for Graasten By og Egn og corona

Siden marts 2020 har det været svært for mange foreninger at finde ud af, hvilket 
ben de skulle stå på. De mange planlagte arrangementer i forbindelse med 100 året 
for Genforeningen kunne stort set ikke gennemføres. Det gælder også for Historisk 
Forening for Graasten By og Egn. Det eneste, foreningen fik afholdt, var 
generalforsamlingen. 

Medlemmerne fik dog stadig noget for deres kontingent, idet de sammen med 
årsskriftet fik bogen ”Det bedste, vi stemte os hjem til, var skolen og flaget”, som 
handler om tiden lige før, under og efter Genforeningen i Gråsten området. I bogen 
får mange af de, der levede dengang, stemme og fortæller, hvordan de oplevede 
tiden. Bogen har fået en rigtig god modtagelse, og flere medlemmer har skrevet til 
bestyrelsen med ros og tak. Bogen kan stadig købes, såvel i Rådhuskiosken, i Bog & 
Idé på Perlegade i Sønderborg samt ved henvendelse til arkivet. 

I 2021 havde bestyrelsen planlagt at ”genbruge” arrangementerne, der var planlagt 
for 2020, men må nu se i øjnene, at generalforsamlingen, som var planlagt til d. 13.4.
på Benniksgaard, må udskydes. En ny dato er endnu ikke fastsat, da alt afhænger af 
restriktionerne i forbindelse med coronaen og vaccinationerne. 

Det er også meget usikkert, om turen til den gamle Gråsten kommunes 
Genforeningssten, som var planlagt til maj, kan afholdes. Bustur til efteråret til 
Skibelund krat og Askov højskole er bestyrelsen afventende overfor. Til efterårsmødet
kommer historiker Lars Henningsen og fortæller om tiden fra 1918-20, men der er 
endnu ikke fastsat en dato. 

Så snart bestyrelsen kan melde ud med nogenlunde sikkerhed, vil der komme 
information om datoer, tilmelding etc. Vi glæder os, til det er muligt at være sammen 
igen. 

Venlig hilsen
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