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GREVE AF ROSENBORG

Nyhedsbrev 4-2020
Som situationen er for tiden, har GK Aarhus Oberst Bo Engelund
Engelbreth besluttet at aflyse på Skæring Hede 4. maj 2020
”I respekt for Aarhus Kommunes aflysning af deres kirkelige arrangement i anledning af 75 året for befrielsen den 05 MAJ
2020 har Aarhus Garnison besluttet, at også aflyse de militære arrangementer den 04 MAJ 2020 efter aftale med Aarhus
Samvirkende Soldaterforeninger. Parallelt er åbningen af Besættelsesmusset i Aarhus den 07 APR 2020 også udsat på
ubestemt tid
I den aktuelle imødegåelse af COVID-19 smittespredning var det tillige:
· Vanskeligt at få samlet aktørerne og planlagt arrangementerne.
· Næppe muligt, at markedsfører arrangementerne rettidigt og effektivt.
· Tvivlsomt om det er muligt at forsamle et større publikum på dagen.
Garnisonens har ikke planer om et erstatningsarrangement senere i år i respekt for alle andre aktiviteter i kommunen,
Forsvaret, Hjemmeværnet, foreningerne m.m.
Garnisonen anbefaler, at respektive foreninger m.m. – om muligt - lægger de vanlige kranse ved de to mindesmærker på
dagen uden nogen form for ceremonielle handlinger.
Hvis der opstår et lokalt arrangement (senere i år) med en entydig relation til besættelsestiden vil Garnisonen overveje et
engagement på linje med alle andre arrangementer af samme type.
Arrangementet på havnen ved mindesmærket for krigssejlerne:
Der skal lyde en stor tak til de mange frivillige aktører fra Marinehjemmeværnet, der stod i spidsen for arrangementet, den
lokale Marinehjemmeværnsflotile 124 for deres tilsagn om åbent skib på ”Brigaden”, Fonden Jakob for deres tilsagn om
deltagelse med slæbebåden Jakob og Hjemmeværnets Musikkorps Aarhus for deres tilsagn om musik på havnen.
Alle gode kræfter vil vi gerne se igen i 2021.
Arrangementet på Skæring Hede – henrettelsespladsen:
Der skal lyde en stor tak til de frivillige aktører fra Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger, der stod for arrangementet, og
Hærhjemmeværnet i Aarhus for deres tilsagn om at hjælpe med en række logistiske opgaver på dagen eksempelvis opsætning
af telte m.m.
Alle gode kræfter vil vi gerne se igen i 2021.
Garnisonen bemærker tillige, at Frihedskampens Mindefond også har udsat deres arrangement den 04 MAJ 2020 i
Mindelunden i Ryvangen i København. ”
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