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Ja, så er Genforeningsfesten overstået for denne gang, knap 101 år efter den rigtige genforeningsfest, blev
afholdt den 15/8 1920, hvor der deltog omkring 100 veteraner fra krigen i 1864, de inviterede veteraner var
alle bosiddende i det ny vundne Sønderjylland der efter afstemning atter vendte hjem til Danmark, endvidere
deltog ca. 200 andre inviterede såsom bl.a. godsejere, amtsmænd, borgmestre, søofficerer og ikke at
forglemme ”Kongens fætter” prins Axel, der var søofficer, Godsejer E. V. Schou betalte hele gildet - ja der
kan skrives meget om den oprindelige genforeningsfest, meget af det kan læses i folderen om
Genforeningsfesten 2021 og i Marineforeningens fagblad ”Under DANNEBROG” nr. 9 1920 – begge kan
downloades fra Lokalarkivets hjemmeside – se nedenfor.
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Der kan bl.a. nævnes 2 herlige historier fra ”Under DANNEBROG”
Hr Soderfolld (en af Marineforeningens medlemmer, som skulle tage
sig af veteranerne fra de ankom til Kolding til de drog hjem igen)
meddeler os også følgende samtale med en af veteranerne: ”Vi
Sønderjyder har haft 5 store dage. Først da Franskmændene kom, og
så da vi stemte os hjem igen. Så kom Kong Kristian og så
Genforeningsdagen på Dybbøl, - og nu denne Fest”.
Adskillige af dem oplevede i Juelsminde for første Gang at køre i
automobil, og dette var en stor begivenhed i deres Liv. Det var
ubetaleligt al se det velvære, der bredte sig over dem, når de, hjulpne
tilrette af velvillige hænder, sad vel indpakkede i tæpper i vognene
med en lang Cigar i Munden. Kun en var utilfreds, indtil han havde
fået en af de unge, hvidklædte piger op til sig i Køretøjet, ”a vil ha a
bette pie op te mæ" – og det fik han til stor morskab for tilskuerne.
Ja. Det var nok om det men Corona pandemien var også skyld i
at vi måtte aflyse festen i 2020, som var planlagt til den 13/6
2020 Hvor der var planlagt den helt store fest, på lillemolen og i
kirken, med optog igennem byen med Juelsminde Pigegarde i
front igennem den ”Festklædte by, på lillemolen ville nogle af
de gæve håndværkere fra Havnemuseet bygge en kopi af den
store æresport fra 1920 (materialer doneret af Palsgaard) og
gratis
”Sønderjyskkaffebord” (med
kage/brød
doneret af
CREDIN),
Fruentimmerne
fra Sejlklubben
skulle stå for
servering af brød
Historisk byvandring med Jens Kjær
og
kaffebrygningen
Historisk byvandring med Jens Kjær
mv.
Havnesjakket skulle spille under kaffebordet, og der ville blive korsang af Kirkekoret - sikken en fest vi gik
glip af.
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Så Coronaen fik jo barberet en del af festen, men det var
nu hyggeligt alligevel, Der blev afholdt 3 historiske
vandringer med ca. 130 deltagere, der lyttede intenst til
Jens Kjær’s beretning om hvordan byen så ud i 1920 og
genforeningsfesten løb af stablen. Kirkekoret havde 2
gange alsang på parkeringspladsen bag ved kirken med
omkring 100 deltagere, og kirken holdt en udendørs
gudstjeneste med knap 50 deltagere, desværre var der
ikke mange familier der tog børnene med til
”Genforeningsløbet” for børn og voksne, det er ellers en
lærerig tur, der giver indsigt i byen og historien, vi fik
mange gode tilbagemeldinger fra de der tog turen og vi
Alsang på P - pladsen ved Juelsminde kirke
blev opfordret til at gentage det, det er så hermed vedtaget,
vi gentager løbene hver lørdag i skolernes sommerferie,
sammen med Havnemuseet, hvor kortet og medaljerne kan
afhentes, imellem kl 11 – 17, kortet kan ligeledes
downloades nedenfor. Byturen gentages også 2 gange hhv.
den 1. og 22. juli med start fra Havnemuseet kl 9,30, dog er
turen ikke under ledelse af Jens Kjær, men Olaf Bach og
Ole Pedersen vil forsøge at gøre ham kunsten efter.

Gudstjeneste på P- pladsen bag Juelsminde kirke
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