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Kære medlemmer
Lørdag den 13. april holdt vi som annonceret åbent hus i vores lokaler på Agerskov Skole.
Arrangementet var velbesøgt og - synes vi – vellykket. Blandt de besøgende var formanden for
Museum Sønderjylland, Jens Møller, der holdt en kort tale, hvor han ønskede foreningen held og
lykke og god arbejdslyst. For at vi kunne holde gejsten oppe, forærede han foreningen to pund
kaffe. Tak for det, og tak til alle, der mødte op for at se, hvor vi har til huse.
Foreningens lokaler
Foreningens lokaler på Agerskov Skole, Nørregade 17, Agerskov, holder for fremtiden åbent den
første torsdag i hver måned kl. 19.00-21.30 begyndende fra juni. Første åbningsdag er altså torsdag
d. 5. juni. Bemærk dog, at i juli holdes der sommerferie, næste åbningsdag blive derfor første
torsdag i august. Det er i øvrigt altid muligt at lav en aftale om adgang til lokalerne ved at henvende
sig til Dan Obling (tlf.: 2049 0805 eller mail: wolter@privat.dk).
Rydningsdag
Lørdag den 22. juni rydder vi beplantningen omkring de tilgængelige anlæg i Sikringsstillingen,
hvor der er behov. Vi mødes kl. 9.30 på parkeringspladsen ved Toftlund Friluftsbad for at fordele
arbejdet. Alle er velkomne med arbejdskraft og redskaber (buskrydder, motorsav, skovl, spade, stor
grensaks, kost, kraftige affaldssække, rive eller løvrive). Af hensyn til fordelingen af redskaber vil
vi bede alle interesserede om senest den 15. juni at henvende sig til Dan Obling (se ovenfor ) eller
Gunnar Schmidt (bellavista-22@mail.dk).
Tur i Sikringsstilling Nord
Bestyrelsen har planer om en tur i Sikringsstillingen for Støtteforeningens medlemmer den 12.
oktober 2013. Turen begynder ved Hoptrup kl. 8.30, og i løbet af dagen vil vi under Dan Oblings
kyndige ledelse blive ført fra bunker til bunker til vi sent på eftermiddagen ender i Skærbæk. I det
vi går ud fra, at det ved fælleskørsel i personbiler kun vil være praktisk muligt med 20 deltagere i 45 biler, beder vi alle interesserede om en forhåndstilmelding, så vi kan finde ud af, om det er
nødvendigt at leje en bus. Er det nødvendigt, vil maksimalprisen for at deltage blive 275 kr. Alt efter
antallet af deltagere kan prisen dog blive noget lavere. Forhåndstilmelding skal ske senest den 1.
juli til Ena Skræp (es@sikringsstiillingnord.dk).
Originalt kort
Foreningen har fra en privatperson modtaget et originalt tysk stillingskort over Sikringsstillingen
mellem Hyrup Skov og Over Jerstal. Kortet er i målestok 1:25.000 og angiver ikke blot de enkelte
bunkers placering og skyttegravenes forløb, men også de enkelte barakker i fangelejrene ved
Galsted og Hyrup. Desuden er der også påtegnet et annulleret udkast til forløbet af den aldrig
udbyggede 2. linje af Sikringsstillingen. Kortet gengives i fuld størrelse i en opgave fra
Forsvarsakademiet, men nu tilhører originalen altså foreningen. Planen er at lade det scanne i høj
opløsning for siden at overdrage det til Landsarkivet eller Historisk Arkiv, Haderslev.

