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Midt-Vest genforenes
med egen medbragt madkurv

hvor vi fejrer 100 året for Genforeningen og mødes til
den årlige GENERALFORSAMLING med forsinkelse
lørdag d. 5. september 2020
Dagen starter allerede kl. 10:15 med et besøg på

Genforenings- og Grænsemuseet
ved Frederikshøj med efterfølgende generalforsamling og
spisning af MEDBRAGT MAD og rundvisning i Christiansfeld.

Læs mere om
PROGRAMMET ved
Den Gamle Grænse
på side 3
Medbragt mad og drikke
nydes
i Christiansfeld

Se DAGSORDEN
for generalforsamlingen
på bagsiden
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•

Næstformand:
Grethe Larsen
Bækkegårdsvej 25, 8800 Viborg
Tlf.: 8664 5665 • Mobil: 2337 4049
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Chapter Midt-Vest på FaceBook
Join FaceBook-gruppen:
Rebild Chapter Midt-Vest.

Rebild Chapter Midt-Vest
Præsidenten har ordet:

Medlemsmøde
		 med afstand

og medbragt mad

Af chapterpresident Lars Erik Andersen

Den 11. marts blev danskernes handlefrihed
pludselig begrænset, og vi måtte med kort varsel
aflyse vort medlemsmøde i Sønderjylland lørdag
den 14. marts.
Men nu skal det være!
Bestyrelsen for vort chapter ønsker meget gerne,
at vi kan mødes på det sted, hvor Kong Christian
X red over den gamle grænse den 10. juli 1920.
På grund af de udskudte konfirmationer i Christiansfeld er Den gamle Grænsekro og alle andre
restauranter i området reserveret lørdag den 5.
september, og der er ikke plads til os. Men Brødremenigheden har hjulpet, og vi har fået adgang til et
lokale i et af menighedens huse. Her kan vi samles
med vore medbragte madpakker, drikkevarer og
kaffe/æblekage.
Jeg håber, at mange medlemmer vil deltage i dette
arrangement.
Årsmødet i USA blev også aflyst, men mødestedet
til næste år er fortsat i Arizona, og vi må håbe, at
corona-pandemien ikke forhindrer det.
Det bliver i øvrigt spændende at se, hvem der er
USA´s præsident på det tidspunkt.
Vel mødt til medlemsmøde og (udskudt) generalforsamling i Christiansfeld.
De bedste hilsener

Lars Erik
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NYHEDSBREV – Januar 2

Midt-Vest holder i år generalforsamling ved den gamle grænse
Programmet fra vort forårsmøde blev jo coroneret frem
til vort efterårsmøde. Lørdag den 5. september mødes vi
derfor med - næsten - det planlagte forårsprogram.

Protektor:PROGRAM:
H.E. Ingolf, Greve af Rosenborg
10:15

Vi mødes ved indgangen til 		
Genforenings- og Grænsemuseet
Så er vi godt påhvor
vejvi mod
det store jubilæum
får en fortælling om gen
2020. 100-årsjubilæet
detårkongelige,
his
foreningenfor
for 100
siden og
en
rundvisning
samt
efterfølgende
ridt over den slettede 1864-1920 grænse de
tid på egendato
hånd i imuseet.
juli. På præcis samme
2020 er det mu

25 års-dag for indvielsen af museet, hvor H
trå
i12:30
museets
udstilling sammen med Dronning Ingrid, Kronpris Fred
afholder vi Generalforsamling
og
Prins
Joachim.
		
efterfulgt af spisning af den medbragte mad, drikkevarer og evt. kaffe
12:00 Kører vi til Christiansfeld, ikke langt fra museet, til “Duetten” der liger bagved 		
II, som
		
Søstrehuset i Nørregade (Dronning
Der kan køres Margrethe
af Havevej til P-plads
), hvorden
vi kl. første

14.30 Guidet rundtur i Christiansfeld

Det er tid til ”fremkig” og tilbageblik. Ved et ”fremkig” kan vi glæde os over de ma
ker og planer, som bestyrelsen har fostret. Rækken er lang - og måske ikke alle inde
PRIS:
Incl.: museumsentré, guidet rundvisning
rækkevidde endnu. Men sikkert er, at der i 2020 vil blive nedlagt et bronzebånd ove
		
samt guidet tur i Christiansfeld
KR. 150,- pr. person
cykelsti for at markere, hvor 1864-1920 grænsen forløb lokalt. Samtidig etableres på
Se mere Træerne
på (klik) : på Kongens
www.genforeningsmuseet.dk
sted en bronzeskulptur.
Allé vil blive forsynet med messingnu
og på (klik)infotavle,
: www.genforeningsmuseet.dk
merskilte med tilhørende
så vores gæster kan orientere sig om, hvilket træ
kommune plantede i 2004. Der vil også udkomme et Jubilæumsårsskrift. Ligeledes
udgive en lille tryksag om ”Grænsen 1920", med basis i den nuværende særudstillin
denne i 2020 nedtages til fordel for en anden særudstilling på museet.
Desuden står etablering af 2 - 3 stationer med høretelefoner eller lignende til afspiln
øjenvidneberetninger, en lyskanon til visning af skiftende filmklip og tekster på mus
gavlvæg i den nye sal og udvikling af kommende særudstillinger højt på museets øn
I et tilbageblik mod 2018 kan vi med glæde notere os, at museets vesthave er under
ning, et nyt nødvendigt, isoleret og frostfrit redskabsskur blev opført og vi fik opsat
ningstavler fra nord og syd med seværdighedssymbolet, et ”Johanneskors” og et nyt
umsskilt i museumshaven, ud mod vej nr. 170.
I 2018 betjente vi 104 besøgende grupper. 6 af museets frivillige holdt foredrag og o
ning for disse grupper, som kom fra både Danmark og Tyskland. Desuden har der v
af huset" om museet. Senest
Stubbekøbing,
Tflere
I L M Eforedrag
L D I N G "ud
: mail@jeppe-reklame.dk
• 7620i år
1212
• 2620 1212Herlev og Haders
Vi gennemførte også 10mandag
velbesøgte
arrangementer med spændende indhold - og så h
			senest
d. 31.8.2019
rigtig
flot samarbejde
med 52,
en gruppe
IBA-studerende
fra Kolding om museets hjem
MØDESTED
: Koldingvej
Frederikshøj,
6070 Christiansfeld.
Vi har al mulig grund til at se tilbage på 2018 med stor glæde og tilfredshed. Ikke m
grund af et fint besøgstal , dygtige museumsværters indsats og mange positive tilken
ser fra samarbejdspartnere, gæster, støttemedlemmer og venner.
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Generalforsamling
Hermed indkaldes til
ordinær generalforsamling

lørdag d. 5. september 2020

med dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det
		forløbne år.
3. a. Fremlæggelse af regnskab til
			 godkendelse.
		b. Forelæggelse af budget for det
			 kommende år og fastsættelse af
			 evt. kontingent.
4. Behandling af eventuelle indkomne
		forslag.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
		På valg er:
			 • Lars Erik Andersen
			 • Grethe Larsen
			 • Jørgen Jeppesen
			 • John R. Hansen
7. Eventuelt.

Vedtægterne kan ses på
www.rebildmidtvest.dk eller fås ved
henvendelse til sekretær Jørgen Jeppesen.

Hvor ska’ vi hen do ?
Har du en go’ idé til et sted
vi kan besøge på vore
møder, hører
bestyrelsen gerne
fra dig.

Mail eller
ring blot

Kalenderen

REBILD NATIONAL PARK SOCIETY INC.

2020

AUGUST

29. • Chapter East møde på GlenholmVingård - Se Rebild www

SEPTEMBER

5. • Medlemsmøde og generalforsamling
			 med medbragt madkurv
			 i Chapter MidtVest
- Se forsiden og side 3

2021

MARTS
13. •
24.-28. •
			
			
			

JULI

Medlemsmøde og generalforsamling - Nærmere følger
Årsmøde i Phoenix, Arizona, med generalforsamling
i Rebildselskabet
( se mere i Rebild News og på www.rebildfesten.dk )
Ture arrengeres både før og efter

2.-5. • Rebildfest i Rebild Bakker
			 ( se mere i Rebild News og på www.rebildfesten.dk )
FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

Hjælp os med at spare penge
på porto, kuverter og tryksager
- Send os din E-mail-adresse og modtag
ChapterNews og anden information via mail.

KLIK og se mere

ChapterNews er blevet interaktivt.
Nu kan de der læser bladet som PDF-fil klikke sig rundt i
bladet og åbne hjemmeside-adresser og mailadresser.

Ved klik vil enten hjemmesiden eller mailboksen åbne op.

Glæd Jer til vort 1. møde i 2021 et sted i det midt-vestlige Danmark!

- og sæt allerede NU et kryds i DIN kalender ved d. 13. marts og 4. september 2021
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