Sønderjysk Skolemuseums Venner.
Formandens beretning på generalforsamlingen, d. 17. marts 2012.
Velkommen til generalforsamlingen i Sønderjysk Skolemuseums Venner. Det er sjo den
første formandsberetning jeg skal aflægge, og jeg har selvfølgelig tænkt over, hvad der nu
er sket siden sidst. Min første tanke var, at det er vist ikke så meget, men ved nærmere
eftersyn er der alligevel sket en hel del.
Boldbanen er udbygget med balancestativer og kolbøttestænger. Pedelboligen havde
flere store revner i murværket. For at se, hvor ringe det stod til, var vi enige om af tage
facadestenene af huset. Det gik uden det store besvær. Stenene faldt meget let af. Næste
projekt er så at få lærerboligen pæn igen. Vi har sat penge af til at få pudset boligen igen.
Vi håber naturligvis på, at der snart falder en appelsin ned i vores turban, så vi kan få hele
lærerboligen renoveret, så den fremstår som den gjorde i 1907. Stensætningen ud til
vejen, har det heller ikke for godt.
Der har i årets løb været travlhed omkring indsamling og registrering af effekter til museet.
Skolenedlæggelserne i landsdelen har bevirket, at vi får flere og flere effekter til museet.
Den 4. sep. fejrede vi skolemuseets 5-års jubilæum med et flot program. Desværre kom
der ikke ret mange, men dem, der kom, havde en fornøjelig eftermiddag.
Den 22. aug. trådte Bodil Jacobsen ud af Fondsbestyrelsen og ind fik vi Karl Erik Olesen
som formand. Tusinde tak til Bodil.
Den 6. sep. holdt vi en sammenskudsfest, for at sige såvel Bodil som Viggo tak for deres
store arbejdsindsats på Skolemuseet. Viggo var ved at sælge sit hus og ville flytte til
Skødstrup nær Århus. Tusinde tak for samarbejdet med jer.
I oktober var vi med i ”Kulturfestivalen 2011”: Ud med sproget”. Hvor der sammen med
Klokkemuseet var arrangeret et foredrag ved Johannes Nørgaard Frandsen.
Den 28. okt. havde vi arrangeret en tur til Had. Museum. Vi fik rundvisning og kaffe. En
god tur.
I samarbejde med Klokkemuseet holdt vi traditionen tro ”Jul i den gamle skole.” Vi
begyndte med en adventsandagt i Over Lerte Kirke, hvor skolekoret medvirkede. og
Luciapiger fra Simmersted/Maugstrup . Herefter var det dækket op til kaffe, gløgg og
æbleskiver i klokkemuseets lokaler. Dansen omkring juletræet foregik i skolestuen, og
sandelig om ikke julemanden kom på besøg. Der blev delt godteposer ud og leget
sanglege. Det var et flot arrangement.
I vinterens løb har vi haft vores skolestue til frysebehandling i Gram.

Sønderjysk Skolemuseum og Klokkemuseet afholder en foredragsrække i løbet af
vinteren. Den fælles foredragsrække har sit eget selvstændige regnskab, og økonomien
hviler i sig selv. Der har i gennemsnit været 52,5 personer pr. foredrag .Ved foredragene
spiller Margit til et par sange, og bagefter spørger Margit om der er nogen, der gerne vil se
Skolemuseet. Hvis – så vi ser Margit museet frem. En rigtig god reklame for skolemuseet.
Tak skal du have, Margit.
Der har været meget, der skulle falde på plads i det år, der er gået. Og det har kun kunnet
lade sig gøre ved fælles hjælp, og fordi alle har haft et ønske om, at det skulle lykkes. Vi
har haft et godt samarbejde med Museum Sønderjylland, Fondenbestyrelsen for
Sønderjysk Skolemuseum, Klokkemuseet, Haderslev kommune. Vort pedelpar Randi og
Christian samt med alle de frivillige hjælpere, har på den ene eller anden måde givet et
nap med. Her tænker jeg også på de guider, der bruger eftermiddage på at være vagter i
museets åbningstid. Tak til registreringsgruppen, der nu igen er i gang med at registrere
på 3 pc´ere. Verner må ikke glemmes. Han har været tålmodig, så vi har kunnet lære det
nye registreringsprogram at kende. Programmet har han selvfølgelig selv lavet. Flot
arbejde, Verner, og tak til Karl-Erik, der så hurtigt er kommet i arbejdstøjet her på
skolemuseet. Men hvad er det hele værd, hvis ikke vi havde en flok medlemmer, der
støtter op om museet.
Tusinde tak til jer alle.
Vores besøgstal har været 834 voksne og 172 børn.
Jonna Boye
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