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Formandsberetning 2022. 

 

Nu håber vi, at vores verden er blevet normaliseret. 

 

Efter at vi havde aflyst alle aktiviteter i hele foråret 2021, lykkedes det at komme i gang igen. 

 

Lørdag den 7. august havde vi udgivelse af 2 bøger, Finderup by-lav og Michael Jensens sønner A/S 

på Centertorvet. 

 

Vi fik afholdt vores sommerudflugt den 15. august 2021 til Ledreborg slot og Mosede fort. Det var rigtig rart 

at kunne færdes mellem hinanden uden mundbind og afstandskrav - en dejlig fornemmelse. 

 

Vi havde i hele september måned en udstilling ”100 år med Teater-Dilettant-Revy” 

 

Vi fik også afholdt vores generalforsamling 2021 den 8. september 2021, da det her var muligt at mødes  

uden nogen restriktioner. 

 

På generalforsamlingen valgte Niels Erik Jensen at stoppe i bestyrelsen efter 36 år virke. 

Marianne Højland blev valgt i stedet for Niels Erik. 

Stor tak til Niels Erik for det store arbejde, han har lagt i foreningen. 

Alle andre var genvalg. 

 

Efter generalforsamlingen fortalte Niels Sveistrup om sin tid i Finland som ung telegrafist –  

en spændende beretning. 

 

Den 4. oktober havde vi et foredrag ved Henning Bonde om mindestenene, der blev rejst her i Nordvest- 

Sjælland efter genforeningen i 1920. Et meget interessant foredrag. 

 

Den 7. november havde biblioteket 100-års jubilæum, hvor vi havde været behjælpelige med at lave en 

udstilling, og vi deltog også på dagen med servering af kaffe/te og kage. Vi havde også en bod, hvor vi  

solgte nogle af vores bøger. 

 

I november havde vi arkivernes dag og salg af arkivernes hjul. 

 

Vi havde også den 16. november et foredrag af Poul Christiansen om Kragerup gods historie, fra start  

og op til i dag 

Poul har skrevet et 2-binds værk om Kragerup gods. 

Der var kommunalvalg samme dag - men til trods kom der nogle og fyrre tilhørere. 

 

Vi havde indkaldt til studiekreds både den 20. oktober og den 24. november. Vi prøvede at bruge vores 

lokaler her på biblioteket, og det så ud til at det kunne lade sig gøre, selv om pladsen var lidt trang. 

 

Så kom der nye restriktioner, og der skete ikke mere før den 9. februar 2022, hvor vi i samarbejde  

med biblioteket havde et foredrag på gymnasiet med Adam Jon Kronegh fra ”forsvundne arvinger”. 

 

Nytårsaften 2021 kom der en vildfarende raket ind på biblioteket og startede en mindre brand, men den 

forsagede stor skade, så biblioteket har været lukket indtil nu. Det medfører også, at vores aktiviteter i 

arkivet er blevet noget reduceret. 

 

Tak til Christina for et godt samarbejde året igennem. 

 

Der skal lyde en stor tak til jer alle som giver en hånd med, både i arkivet og foreningen. Jeg nævner ikke 

nogen navne, for så glemmer jeg ingen. 

 

Mange tak til bestyrelsen for et godt samarbejde. 

Der skal også lyde et tak til alle vore 490 medlemmer for uden jeg var der ikke nogen forening. 


