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Beretning

Mindehøjtidelighed for flystyrt i Nørreskoven
samt kaffe og foredrag i Notmark
16. september 2021

Natten mellem 15. og 16. september 1944 styrtede 2 Halifax bombefly
ned i Nørreskoven efter en eksplosion i luftrummet.
Det ene fly var Australsk og det andet Canadisk. Begge besætninger
omkom ved styrtene. Hvert fly havde en besætning på 7 mand.

Militærfolkene blev stillet
op på geled og gik med
sækkepibespilleren ned til
Englændergraven.

Hvert år den 16. september mindes disse omkomne der også kæmpede for
vor frihed af millitærfolk og andre.

Chefen for flyverhjemmeværnseskadrillen Peter
Mathiesen bød
velkommen.
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I år var vejret fint. Vi mødtes klokken 18.00 ved den Lodne bøg der nu
er faldet. Her blev fanerne pakket ud og en sækkepibespiller gjorde
sig klar. Klokken 18.30 blev faklerne tændt og forsamlingen gik ned til
Englænderhøjen (som den kaldes) under lyden af sækkepibe.

Anders Straarup holdt en
kort tale og berettede om
styrtene.

Her blev der budt velkommen og så overtog Anders Straarup der har viet sit
otium til at forske i flystyrt og soldater under krigen og har lavet en kæmpe
hjemmeside med disse historier. Herefter blev der lagt blomster på graven og
hilst med fanerne.

Der blev lagt blomster og
militærfolkene hilste med
fanerne.

Efter højtideligheden gik vi tilbage til bilerne og kørte til Notmark skole.
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Her blev der serveret kaffe og lagkage hvorefter Anders Straarup fortalte og
viste betjeningen af hjemmesiden - vældig imponerende.
Herefter fortalte Bjørn Allrelli Andersen om projektet Air Force Memorial
Center Als. der er planlagt at skulle bygges i nærheden af lufthavnen, samt de
planer man har med centeret.

Bjørn Allerelli Andersen
fortalte om projektet
Air Force Memorial
Center Als.

Det var et fint planlagt arrangement og meget rørende og interessandt.
Steen Weile

Det var interessandte
emner som man ser på
publikum.
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