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Foreningens 40-års jubilæum
Foreningen havde inviteret til reception i anledning af vores 40-års 
jubilæum torsdag den 19. september 2019 i Multihuset i Ulkebøl.

Her blev det første fælles større skrift lanceret; en bog med artik-
ler skrevet hovedsageligt på baggrund af materiale fra arkiverne.

Receptionen var godt besøgt med ca. 40 gæster. Der var god 
stemning, og der blev snakket mellem og ved bordene, hvor der blev 
serveret kaffe og småkager. Tak til alle der deltog og hjalp til ved 
receptionen.

Under receptionen var der taler, først af formanden for forenin-
gen, Knud Erik Sørensen, der fortalte dels om foreningens dannelse 
og de to arkiver i Ulkebøl og Sønderborg og dels om vejen frem mod 
udgivelsen af jubilæumsbogen.

Dernæst talte borgmester Erik Lauritzen om vigtigheden af at 
tage vare på fortiden og takkede arkiverne for at udføre denne 
opgave. I den forbindelse overrakte han en gave fra Sønderborg 
Kommune og ønskede til lykke med jubilæet. 

Endelig tog forfatteren til en af bogens artikler, Britta Bastogi, 
ordet. Hun fortalte på sønderjysk om sin opvækst i Sønderborg 
og tilblivelsen af artiklen om Sønderborg Forniklingsanstalt, som 
 hendes far havde grundlagt.

Foreningen fik desuden gaver fra flere andre af kommunens 
arkiver.

Herefter blev bogen uddelt til medlemmerne og de nye medlem-
mer, som benyttede lejligheden til at melde sig ind i foreningen. Det 
gav megen snak ved bordene mellem deltagerne og forfatterne.

I dagene efter receptionen blev bogen bragt ud til medlemmerne. 
Vi har både ved receptionen og efter uddelingen fået mange posi-
tive tilkendegivelser om bogens indhold og kvaliteter i øvrigt. Alt i 
alt har det været en positiv oplevelse for første gang i foreningens 
historie at give medlemmerne en bog for medlemskabet. 

Det er selvfølgelig også en udgift, som vi som forening måske ikke 
kan klare hvert år. Men vi prøver igen i 2021.
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ArkivNyt bliver digitalt
Allerede med udgivelsen af dette nummer af ArkivNyt kommer 
 bladet kun i digital form til de medlemmer, vi har mailadresser på. 

Men, men, men – fortvivl ikke, hvis du ikke har adgang til inter-
nettet – du vil selvfølgelig også fremover kunne få bladet på papir.

At sende bladet i papirform med post til alle medlemmer koster 
arkiverne ca. 6.000 kr. i porto om året – disse penge kan vi bruge 
bedre på andre aktiviteter.

Vi beder derfor om, at du sender din e-mailadresse og dit navn til 
et af arkiverne hurtigst muligt. Se arkivernes e-mailadresser side 2.

TAK!

Udflugt 2019
Lørdag den 25. maj 2019 gik turen gik til Det Maritime Kalvø, hvor 
vi fik en rundvisning på værftet og besøgte museet, som fortæller 
om skibsfarten i Kalvøs historie, både skibsbyggeriet og de mange 
skibes brug. 

Herefter gik turen til Aabenraa, hvor vi spiste frokost på Under 
Sejlet ved havnen.

Efter frokosten kørte vi til Jacob Michelsens Gård, hvor vi på en 
rundvisning hørte om og så, hvorledes der blev arbejdet og levet på 
gården i tidligere tider. Gårdens historie går tilbage til 1500-tallet, 
mens museet er startet i 1958

Rundvisning på 
værftet
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Rundvisning på 
værftet

Bagehuset ved 
Michelsens Gård 

Frokost på  
Under Sejlet
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Afstemningsfest
Søndag den 9. februar 2020

Ulkebøl Lokalhistorisk Arkiv, menighedsrådet ved Ulkebøl Kirke og 
Ulkebøl Forsamlingshus er gået sammen om at festligholde 100-året 
for genforeningen.

Dagens program
Kl. 13.00   Gudstjeneste på sønderjysk i Ulkebøl Kirke ved sognepræst 

Tamira Mariann Jørgensen
Kl. 14.00  Flaghejsning ved Ulkebøl Forsamlingshus
Kl. 14.30   Afsløring af Ole Prips maleri til forsamlingshusets lille sal og 

åbning af Ulkebøl Lokalhistorisk Arkivs udstilling
Kl. 14.45   Kaffebord og fællessang ved Familien Balslev i den store sal.
  Henning Faurby fortæller lidt om overgangen fra tysk til 

dansk i Ulkebøl Skole
Kl. 16.00  Bertel Haarder holder foredrag om afstemningen i 1920
Kl. 17.30  Afslutning 

Tilmelding til  
Helmer Sander Larsen,  
helmer@sander-larsen.dk 
tlf. 5174 1119 eller  
Jørgen Detlefsen,  
tomboelgaard@dlgtele.dk 
tlf. 2013 5357.
Pris for deltagelse 
Kr. 75 som opkræves ved  
ankomst til forsamlings huset.
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Indkaldelse til ordinær  generalforsamling
Tirsdag den 10. marts 2020 kl. 19.00
i Menighedshuset, Østergade, Sønderborg

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1) Valg af dirigent
2) Valg af tre stemmetællere
3) Formandens beretning for det forløbne år
4)  Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til 

 godkendelse 
5) Forelæggelse af budget for det kommende år
6)  Fastsættelse af kontingent for næst kommende kalenderår 

(2021)
7)  Behandling af indkomne forslag (skal være formanden i 

hænde senest 14 dage før generalforsamlingen)
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer i.h.t. vedtægternes §4:
 a)   Valg af tre bestyrelsesmedlemmer – på valg er 

Erik Housted, Knud Kylling Petersen og Knud Erik 
Sørensen

 b)  Valg af suppleant – nuværende Lilly Laursen
 c)  Valg af to revisorer – nuværende Svend Erik Tychsen og 

Jens Nielsen
 d) Valg af revisorsuppleant – nuværende Hans Jørgensen
9) Eventuelt

Bemærk 
Aftenen starter med foredrag ved  
Carl Binzer Hermann: Sikrings stilling Nord.  
Sikringsstilling Nord er navnet på en forsvarslinje fra Hoptrup til 
Skærbæk, anlagt af Tyskland under første verdenskrig.

Efter foredraget er der kaffebord til kr. 50 pr. person. 
Af hensyn til kaffen er tilmelding nødvendig. 
Tilmelding til et af arkiverne senest den 1. marts 2020. Se side 2.

Venlig hilsen  
Bestyrelsen/Lokalhistorisk Arkiv for Dybbøl, Ulkebøl og Sønderborg
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Lokalhistorisk Arkiv for Dybbøl, Ulkebøl og Sønderborg

Udflugt
Lørdag den 16. maj 2020

Turen går til den gamle grænse ved Kongeåen, hvor første stop er 
Kongeaamuseet i Vamdrup. Her får vi formiddagskaffe og derefter en 
rundvisning i museet, som rummer en model af den gamle grænse-
banegård fra perioden op til 1920. Banegården var overgangen mellem 
Danmark og Tyskland (som Padborg i dag) og derfor et vigtigt toldsted. 
Banegården var Danmarks tredjestørste i 1920.

Herefter går turen til Skibelund Krat, hvor vi spiser frokost på Hotel 
Skibelund Krat. Der serveres wienerschnitzel + efterfølgende kaffe.
Hotellet ligger i Skibelund Krat, som sammen med Askov Højskole 

spillede en stor rolle i fasthol-
delsen af forbindelsen mellem 
Nord slesvig og “det gamle 
land”. I Skibelund Krat minder 
en række sten og skulpturer 
om begivenheder og menne-
sker, som spillede en væsentlig 
rolle i fastholdelsen af dansk-
heden i Nordslesvig. Vi får en 
rundvisning i området.

Skibelund Krat har netop 
fået en række fondsmidler til 
renovering af området op til 
festlighederne i anledning af 
genforeningen. Renoveringen 
er planlagt til at være afsluttet 
1. maj 2020.

Der er afgang med bus fra Kirketorvet kl. 8.30, hjemkomst kl. 16.30.

Pris: 300 kr. for medlemmer, 400 kr. for ikke-medlemmer.
Prisen inkluderer transport, entre, rundvisning og frokost.
Tilmelding til et af arkiverne senest onsdag d. 6. maj 2020. Se side 2.

Niels Hansen Jacobsens monument 
over “Modersmålet” i Skibelund krat


