Borgerforeningen giver en julegave til alle kirkegængere juleaften:

”JULIA”
Beretningen om nogle stålsatte Lyngå-borgeres modstandskamp under tyskernes
besættelse af Danmark er netop blevet genoptrykt og ligger i kirken juleaften, hvor
alle er velkommen til at tage et eksemplar med sig hjem.
”Bagmændene” bag en nye udgivelse er Herluf Nydam og Nis Boesdal, som har
overladt hele det nye oplag til Borgerforeningen.
Om bogen skriver de to ildsjæle:
Bogen ” Julia ” er snedker Jens
Peter Jensens dramatiske og
jordnære beretning om en gruppe
Lyngå-borgeres kamp mod den
tyske besættelsesmagt under
anden verdenskrig. Den beskriver,
hvordan modstanden voksede op
nedefra - og da chancen bød sig,
gik de stille og roligt i gang og fik
dannet nedkastningsgruppen ”
Julia ”.
Bogen er blevet til ud fra små
håndskrevne hæfter, der i mange
år lå gemt på afdøde Anne
Pedersens loft, indtil hun en dag i
1990’erne viste dem til Inge og Nis
Boesdal, der dengang lige var
flyttet ind på ”Nøragergård ”.
De renskrev Jens Peters notater,
og søgte om underskudsgaranti
ved kommunen til udgivelse af
hæfterne i bogform.

Denne garanti blev der aldrig brug for, idet de 500 eksemplarer, bogen blev tryk i,
nærmest blev revet væk på få måneder.
Mange år er gået, og der er kommet mange nye borgere i Lyngå, som
ikke har hørt om eller læst historien. Derfor har vi nu taget initiativ til at
få bogen optrykt igen.
Det er lykkedes med hjælp fra ”Nordea-fonden”, der har givet 7000 kr.
til genoptrykningen.
Med venlig hilsen
Nis Boesdal Herluf Nydam
oooOOOooo
Borgerforeningens bestyrelse vil gerne benytte lejligheden her til at sige Herluf og
Nis tak for bøgerne, som vi vil sørge for at få distribueret til alle husstande i Lyngå.
Vi håber selvsagt, at rigtig mange vil tage godt imod bogen, som beskriver et både
mørkt, men også et vigtigt kapitel i Lyngås historie.
Samtidig ønsker vi alle:

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

