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Dagen bød på et hjerteligt gensyn med Bob Cobley – medlem 

i HC Solrød. 

Bob har tidligere været på besøg med blandt andet et 

foredrag om Slaget ved Jylland i 1916. 

Denne gang strakte emnerne sig over arbejdet med 

Commenwealth krigsgravene fra 1. verdenskrig og frem til i 

dag. Der var fokus på lokale 31 gravpladser i Danmark med 

ca. 1300 grave. Men også internationalt hvor der verden over 

er ca. 6.000 gartnere tilknyttet for at passe og renovere såvel 

grave som de skrøbelige monumenter. 

Aktuelt fortalte Bob om den netop opståede situation hvor 

man på Als måtte bringe en ikke detoneret bombe fra 2. 

verdenskrig til sprængning for få dage siden. Af 

sikkerhedsmæssige grunde måtte 200 lokale beboere i 

området evakueres. Et arbejdet hvor myndighederne også 

konsulterede Bob og drog nytte af hans store viden på 

området. 

Således blev en fjern fortid kædet sammen med vor tid. 

Et spændende foredrag af Bob som har viet en stor del af sit liv og 

sin fritid til arbejdet med krigsgravene. Hvis du vil videre mere om 

dette arbejde kan du hente yderligere på www.cwgc.org ligesom 

du her kan ”synes godt om” og få opdateringer på facebook. 

Efter foredraget havde vi overtalt 2 nye/nyere medlemmer: Jan 

Krag og Carsten Sørensen til at lave den obligatoriske 5-6 

minutters præsentation af ”her er mit liv”. Tak for det  

Sidst men ikke mindst kom Claudius med en appel om nogle 

medlemmers deltagelse i en lille arbejdsgruppe med henblik på 

underholdning ved klub-julefrokosten torsdag den 15. december 

2022.  

Jørgen Abel, Carsten Sørensen og Jens Holm meldte sig som 

«frivillige» (Tak!). Gruppen er selvsupplerende og vil søge at 

inddrage et par medlemmer mere. 

Tak for i dag 

 

Hilsen Kaj 
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