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Formandens beretning: 
 

Så er endnu et år gået, og vi har så eksisteret i 40 år. 

Jeg vil kort nævne de ting, vi har fået tiden til at gå med i løbet af året 2018. 

 

Vi afholdt vores ordinære generalforsamling mandag den 12. marts 2018.  

Inden generalforsamlingen udnævnte vi Svend Madsen til æresmedlem af foreningen som tak for 

det store arbejde, han har lagt i foreningen gennem tiden.  

Foreningen har nu udnævnt 5 æresmedlemmer i alt. 

 

Der var genvalg til bestyrelsen på alle poster. 

 

Efter generalforsamlingen viste vi et par af de gamle film. Til stor gensynsglæde for mange. 

 

I april skulle vi have haft et foredrag med Flemming Nielsen om udgravningerne ved Herslev.  

Han blev desværre forhindret. Vi var så så heldige, at Jens Jørgensen kunne træde til med et 

foredrag om sin nye bog om H. C. Andersen. 

 

I maj havde vi en byvandring i Finderup. Måske en forkert titel, da der ikke rigtigt er en by, og vi 

vandrede ikke ret meget, men først var vi i kirken, hvor Bent Frandsen fortalte kirkens historie, 

senere i sognelokalerne, hvor vi viste billeder og fortalte lidt om det, vi ved om Finderup.  

Der var et par ”gamle Finderupdrenge”, der også fortalte, hvad de huskede.  

Vi havde som optakt lavet en udstilling på biblioteket med billeder fra Finderup. 

 

Vi var igen i år med på folkemødet Kalundborg i Høng den sidste lørdag i maj.  

En god måde at møde vores medlemmer på. 

 

Vi prøvede også i år at deltage på Mølledagen i Løve Mølle den 17. juni med en stand.  

Rigtig hyggeligt, hvor man får talt med mange mennesker. 

 

Efter lidt sommerferie i en fantastisk varm sommer havde vi igen i år to busture, der gik til Møn, 

hvor vi besøgte Thorsvang Samlermuseum og Vordingborg Borgcenter - en dejlig tur. 

 

Vintersæsonen startede vi med et foredrag den 16. oktober, hvor Finn Jensen fortalte levende om 

sin ungdom som bondekarl og om vejen frem til at slutte med selvstændig opfindervirksomhed. 

 

Den 10. november havde vi som alle andre Lokalarkiver åbent, så man kan komme og få en lokal 

snak med os.  

Samme dag havde vi i år valgt at udgive vores fælles årbog, Arkivernes Hjul 2018, som bliver 

skrevet af alle lokalarkiver og foreninger i Kalundborg kommune.  

Lørdagen efter stod vi i Brugsen og solgte bogen. 

 

Her vil jeg benytte lejligheden til at takke Paraplyen for et godt samarbejde.  

Til dem, der ikke ved, hvad paraplyen er, er det et samarbejde mellem alle lokalarkiver og 

foreninger i Kalundborg kommune. Det er kommunen, der ved kommunesammenlægningen 

forlangte, at der skulle være en sådan forening, så de kun havde én at henvende sig til. 

Foruden samarbejdet om bogen, Arkivernes Hjul, bliver der afholdt kurser for de, der arbejder 

frivilligt i arkiverne.  

 



2 
 

Den 20. november kom indsatsleder ved Københavns lufthavn, Henrik Hendriksen, og fortalte om 

sit liv. Igen en spændende fortælling, hvor man kan se, hvad man kan blive til,  

når man starter i Høng.  

 

Vi deltog også i julemarkedet i Løve mølle, hvor vi stod og solgte vores bøger. 

 

Vi holder et foredrag i samarbejde med biblioteket en gang om året. I år var det her den 6. februar, 

hvor arkæolog Trine Borake, fortalte om, hvad der er blevet fundet af spændende ting ved 

udgravningerne ved Herslev, Sæby og tilsvarende steder. 

 

Vi havde her i februar måned en udstilling på biblioteket af billeder af Viktor Johansens malerier  

og akvareller. Viktor Johansen stammer fra Buerup, hvor hans far var malermester og broderen var 

snedkermester. Mange af hans malerier er fra lokalområdet. 

 

Vi har også vores studie-kreds i slægtsforskning, hvor vi mødes 2 gange i efteråret og 3 gange i 

foråret. Her vil jeg takke Datastuen for lån af deres lokale og pc-er. 

 

Vi har åbent Arkiv fra kl. 16 til 19 hver den sidste torsdag i måneden, hvor den arbejdende 

befolkning og andre har mulighed for at komme i Arkivet. 

 

Vi er utrolig heldige at have ca. 15 frivillige, der kommer og giver en hånd med i Arkivet på 

forskellige måder - mange tak til dem alle. 

 

Vi har også flere grupper, der arbejder med indsamling af data om flere lokalsamfund, og det skulle 

gerne udmunde i en bog om det enkelte område. 

 

Jeg vil også sende en tak til Gierslev Sogns Sparekasse for, at de hvert år betænker os med et beløb. 

 

Der skal også lyde en tak til Preben og Vibeke på Vejbjergården for, at vi må låne deres lokaler  

til at afholde vores julefrokost i. 

 

Jeg vil gerne takke bibliotekspersonalet for deres positive tilgang til, at vi er her på biblioteket. 

 

Mange tak til arkivleder Christina for et godt samarbejde. 

 

Tak til Inge, som bager kage til vores foredrags-aftener. 

 

Tak til Henning Vingborg som Webmaster.  

 

Og mange tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde.  

I går altid ind til arbejdet med stor lyst og iver. 

 

Vi er pt. 501 medlemmer - 

Og der skal lyde en stor tak til jer alle for, at I altid støtter op om os på alle måder -  

for hvis ikke vi havde jer, var der jo ingen forening/arkiv. 

 

 

 

 


