Månedens historie, juni 2019

5. juni: Grundlovsdag.
Mange kan huske, at de som børn i 50’erne og 60’erne fejrede grundlovsdag på Børnehjemmet Schuberts
Minde i Ringkøbing.

Det var en rigtig festdag, hvor flagene blafrede lystigt for vinden og solen skinnede.

Første række til højre: Lisbeth (garderobedame Ringkøbing Banegård), Poul Søndergård og frue (1000-ting),
Fru rutebilchauffør Frede Vestergaard.
Anden række nr. 3 fra højre: Fru Aage Madsen.
Herren der står op i baggrunden: Bogholder Støvring med frue (der sidder ned).
Der blev sunget og holdt festtaler.
Derefter var det tid til at købe is, slik og rød saftevand samt prøve lykken i tombolaen. Der blev vist Gøg
og Gokkefilm i kælderen. Desuden var der sanglege i store kredse.
Dagen sluttede med fakkeltog til fjorden.

Forstander N. Aa. Kjærgaard Jensen skriver i jubilæumshæftet ”Børnehjemmet Schuberts Minde,
Ringkøbing 1951 – 1976”:
Siden 1953 har der hvert år været afholdt grundlovsfest her i børnehjemmet. Det har været en virkelig god
kontaktmulighed. Først gav det anledning til kontakt med nogle af hjemmets venner, der kom for at hjælpe
med arrangementet, så gav den anledning til kontakt med alle hjemmets forretningsforbindelser, og her har
vi fra år til år oplevet, at der er strømmet ind med gaver, hvoraf de fleste sammen med gaver, som vi fik fra
foreninger og private, blev bort loddet i grundlovsdagens tombola.
Disse grundlovsfester har haft mere end eet sigte. Vi fik dørene lukket op på vid gab, og folk fra by og egn
strømmede ind. Der blev holdt et kristeligt og folkeligt møde – de senere år i samarbejde med KFUM og K i
26. kreds – og endelig er der ved grundlovsfesterne tilflydt hjemmet økonomiske midler.

Folketingsvalg
Grundlovsdag falder i år sammen med folketingsvalget. Vi bringer et foto fra Folketingsvalget den 9.
Januar 1975:

Valghandlingen åbnes i Rådhus-Hallen.
Fra venstre ses: Frederik Nielsen, Carl Korsgaard, Børge Hindø, Ejvind Madsen, borgmester Niels Skytte, Karl
Pedersen, ukendt.

