Beretning fra en deltager
De sidste par år har al forsamling mere eller mindre været forstyrret af Covid 19, det har også ramt Lokalhistorisk Forening for Grene Sogns årlige udflugt. Så det var
en oplagt forsamling på godt 40 personer og en ikke mindre oplagt Linda som turleder, der onsdag den 7. september 2022 satte sig i bussen med afgang mod Gråsten
Slot, hvor vi så den store flotte køkkenhave og da Dronningen ikke var på slottet, kunne vi også slå et smut i haven rundt om slottet.
Køkkenhaven blev i sin tid grundlagt af Dronning Ingrid, men efter hendes død i år 2000 lå den stille i en årrække. I 2015 besluttede Sønderborg Kommune og Slotsog Kulturstyrelsen, at den gamle køkkenhave skulle omdannes til en ny attraktion i Sønderjylland til glæde for lokalmiljøet og turister fra ind- og udland, der lægger
vejen forbi Gråsten Slot og Gråsten Slotshave. "Den Kongelige Køkkenhave" blev indviet af H.M. Dronningen og H.K.H. Prinsesse Benedikte fredag den 24. juli 2020.
Den kæmpestore køkkenhave drives økologisk i et 4-marksskifte hvor det ene år anvendes til at samle gødning med kvælstofsamlende planter. Haven drives af et
hold engagerede medarbejdere som får hjælp af en række lokale frivillige.
Efter rundgang på egen hånd mødtes vi ved bussen, som kørte os hen til Den Gamle Kro. Der blev vi trakteret med min sædvanlige fødselsdagsmenu: Bøf med løg og
citronfromage. Tak for det Linda, så får jeg det da to gange i år.
Efter frokosten var indtaget, kørte vi til Frøslevlejeren. Hele vejen fra Billund til vi atter var hjemme blev i stopfodret med spændende og relevante oplysninger om alt
vedrørende såvel udflugtens forskellige mål som hvordan man indtager bussens toilet. Vi var i midten af bussen en overgang lidt i tvivl, om Linda havde en skjult
fortid som folkeskolelærer, indtil chaufføren åbenbarede, at hun har en mangeårig fortid som rejseleder.
Frøslevlejeren er et helt fantastisk museumsområde, der rummer 5 forskellige museer: Amnesti International, Museet for Frøslevs historie, FN-museet,
Hjemmeværnsmuseet og Beredskabsstyrelsens museum. De små tre timer gav et rigtig fint indtryk af hvad de indsatte måtte gennemgå og lide under 2. Verdenskrig.
Men det der gør museerne så interessante, er også udstillingerne fra FN, Hjemmeværnet og Beredsskabsstyrelsen, der giver et fint udtryk af hvor meget Danmark
har ydet og stadig yder i verdenssamfundet.
Hele området fremstår helt nymalet og usædvanlig velholdt.
Spændende besøg, højt humør og superfin turledelse borger for, at vi atter næste år kan samle en fin forsamling til årets udflugt.
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