
Besættelsessamling Grindsteds Venner 2020 
 
Tak for din opbakning og støtte til foreningens arbejde på at skabe en fremtid for samlingen, 
så den igen kan opleves, ved at indbetale kontingent for 2020.  
Medlemskortet finder du vedhæftet denne mail, og vi beder dig om selv at printe, hvorved vi 
ikke skal belaste vores økonomi med store portoudgifter. Tak.  
 
Det bliver et spændende år med mange gøremål. Herunder nævnes planlagte arrangementer: 
4. marts      kl. 19:00  Magion, hvor Carsten Sander Christensen fortæller om Grindsted under 
Besættelsen afd. 1 
18. marts    kl. 19:00    Magion, hvor Carsten Sander Christensen fortæller om Grindsted under 
Besættelsen afd. 2 
6.- 19 april  Magionbiblioteket. I forbindelse med den 9. april vil der være udstilling 
af genstande fra Besættelsessamlingen 
16. april kl. 19:00  Magion: 9. april markeres. Foredrag ved forfatter Flemming Søeborg 
og hvad Harry Hansen, Museets formand husker fra den 9. april. 
27. april      kl. 16:30     Mindehøjtidelighed på Koldingvej ca. 2 km syd for Billund ved 
Plougslund Mose, hvor et engelsk fly blev skudt i 1945 
4. maj          kl. 19:00     Blomster nedlægges på Grindsted Kirkegård ved de 4 fredede grave, 
samt ved Laust Nielsens grav fra 1864 
13. maj kl. 18:00 Dr. Hansens Hus. Byvandring med Carsten Sander Christensen 
29. august kl. 10 – 11   Dragonregimentet fra Holstebro nedlægger blomster ved Knud Børge 
Nielsens grav (tidspunktet er ca. og bekendtgøres senere) 

28. nov.      Kl. 10:30     Vinterdækning af de 4 fredede gravsteder på Grindsted Kirkegård 
1. december                   Udstillingen Spor af Besættelsen åbnes, hvilket BEGV har kæmpet  
ihærdigt for. Udstillingen vil kunne findes i bygningen over for Karensminde, hvor der vil blive 
fremvist mange af Besættelsessamlingens klenodier. Vi glæder os. 
NB: Husk at sætte kryds i din kalender 

 
Der vil kunne komme flere arrangementer til i løbet af året, og du vil blive orienteret herom 
eller følg med på hjemmesiden www.begv.dk hvor du bl.a. også finder referat fra generalfor- 
samlingen. 
 
 På bestyrelsens vegne 
 Kurt Nørgaard 
 

http://www.begv.dk/

