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Formandsberetning 2015. 
 

Der er så gået et år igen, og jeg skal prøve at redegøre for, hvad vi har nået i det forgangne år. 

 

Efter sidste generalforsamling var der ikke nogen ændringer i bestyrelsens sammensætning, så vi fortsatte i 

samme spor. 

 

Efter generalforsamlingen havde vi et foredrag holdt af Henning Bonde om Buerup Kirke, Baronen og frk. 

Jensen på Kattrup gods, der var ca. 130 der havde lyst til at høre det.  

 

Kort tid før generalforsamlingen havde vi udgivelse af bogen om Hallenslev sogn. Vi havde en fantastisk dag 

med mange mennesker der kom forbi og der blev solgt mange bøger.  

Vi har givet tilladelse til at bogen må blive lavet som lydbog.  

Vi havde fået trykt bogen i et oplag på 150 stk. det viste sig hurtigt at det ikke var nok så vi har fået trykt et 

nyt oplag på 150 mere. 

 

Den 26. maj havde vi en byvandring i Tjørnelunde, hvor vi havde fået Kurt Frederiksen til at guide os rundt, 

i byen og fortælle historier både fra fortid og nutid. Et godt besøgt arrangement med 115 deltagere. 

 

Lørdag den 21. juni havde vi afsløring af en mindesten for politikeren og bysbarnet Hermod Lannung.  

Det var en stormomsust dag, men det lykkedes at gennemføre arrangementet med fælles hjælp fra både 

bestyrelse og naboer. 

 

I 2014 havde vi arrangeret en sommerudflugt som gik til Tranekær slot og Rudkøbing på Langeland. Der var 

så mange der havde lyst til at deltage på denne tur så vi valgte at lave en tur mere søndagen efter, så vi var 

afsted både den 24. og 31. august. 

 

Efterårssæsonen startede med et foredrag om Hvide – slægten i Vestsjælland det var Lisbeth Pedersen der 

skulle have holdt foredraget men hun var i sidste øjeblik blevet forhindret.  

Men det lykkedes os at få arkæolog Martin Pavón fra Kalundborg Museum til at holde foredraget i stedet for 

Lisbet og det klarede han flot. 

 

Den 8. november var det arkivernes dag - en dag hvor alle lokalarkiver i hele Danmark har åbent. 

Vi valgte den dag til at holde reception for udgivelsen af bogen ”De Reerslev Gaarde”. 

En fin besøgt dag både til bogudgivelsen og i arkivet. 

Der har været et fint salg af bogen. 

 

Den 20. november havde vi Kaj Buch fra Kalundborg til at holde et foredrag om Industri – og 

Landbrugsmessen i Kalundborg 1898. 

Et spændende foredrag med nogle fantastiske billeder. 

 

Her den 16. februar holdte Henning Bonde et foredrag med titlen ”Træk af Historien om Sæby sygehus” et 

foredrag som vi fik optaget på video så vi senere kan producere en film om Sæby sygehus historie.  

 

Vi har en Studiekreds i Slægtsforskning!!! 

Den møder 2 gange om efteråret og 3 gange om foråret. 

 

Vi har flere arbejdsgrupper i gang. 

 

Først er der en gruppe der samler oplysninger sammen om Herslev By Lav. Vi regner med at det på et 

tidspunkt kan blive til endnu en bog. 
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Der er også en gruppe der arbejder med Tjørnlunde og Tindinge Banke området, her er formålet det samme, 

at få samlet materiale til en bog. 

 

Vi har Buerup Gruppen som arbejder stødt hele tiden med forskellige opgaver der vedrører dette område. 

 

Vi har en gruppe der sidder og sætter navne på de billeder vi har modtaget fra Høng Posten, så de kan blive 

inddateret i arkibas. 

 

Vi hjælper også på Arkivet med at ”rive” aviser, registrere avisudklippene og arkivere aviserne. 

Vi hjælper med inddateringer, scanning og indsættelse af billeder i Arkibas, så I har mulighed for at se, hvad 

vi har på arkivet, på jeres egen pc. derhjemme.  

Det fortæller Christina meget mere om i sin beretning. 

 

Der blev i forbindelse med Kløverstierne fremstillet nogle små historier om forskellige bygninger og steder 

her i byen. De kan ses og høres på vores hjemmeside nu. De er produceret af Bent Frandsen, Henning 

Vingborg og Tove Tieldow, 

 

Vi arbejder også på at fremstille nogle Qr. Koder, der skal opsættes ved de mindesten, vi har både i 

Mindelunden i Vester Løve og andre steder her i området, så man på sin mobiltelefon kan se og høre hvad 

det er man står og ser på.  

Qr. koder er de små firkanter, med en masse sorte streger og prikker på. Som man kan affotografere med sin 

mobiltelefon, og så høre, den historie som vi har indtalt og ser det billeder vi har lagt ind.  

 

Vi har i samarbejde med Paraplyen, anskaffet et højtaleranlæg som i ser og hører.  

Det fungerer perfekt. 

Paraplyen er den sammenslutning af lokalhistoriske foreninger og arkiver vi har i Kalundborg Kommune. 

Vi takker Paraplyen mange gange for at de ville være med til det. 

 

Vi har været så heldige, at Biblioteket arrangerede et foredrag med håndboldspilleren Joachim Boldsen her 

på biblioteket. I den anledning, blev der sat hjul på nogle af bogreolerne, så de er til at flytte, så bliver lokalet 

bedre at samle mange mennesker i - et ønske vi i foreningen har haft i mange år. Tak til biblioteket for det. 

Og tak til Odins Centeret for at vi må låne stole hos jer. 

 

Jeg vil også takke bibliotekets ansatte for et godt samarbejde igennem året. Vi færdes jo meget her, på deres 

arbejdsplads og det kan ikke undgås at vi går lidt i vejen en gang imellem, og det tager de altid med et smil. 

 

Mange tak for et rigtigt godt samarbejde med Christina, vores arkivar i Lokalarkivet.  Det er altid hyggeligt 

at arbejde sammen med dig. 

 

Tak til Henning Vingborg for at du passer vores hjemmeside og har sagt ja til at være med til at fremstille de 

Qr. Koder som vi skal i gang med i løbet af året. 

 

Tak til alle vores hjælpere som gør en indsats for foreningen og Arkivet - stor eller lille. Det er dejligt at der 

er nogen der giver en hånd med, Vi har jo mange forskellige opgaver der skal løses. Skulle der være nogen af 

jeg der kunne tænke jer at være med, skal i bare sige til så finder vi noget der passer til jer. 

 
Jeg vil også takke Inge Christensen og alle de andre, der bager kager til vores arrangementer. 

 

Mange tak til bestyrelsen for et altid godt og konstruktivt samarbejde. 

 

Til slut tak til alle vores medlemmer. For havde vi ikke jer, havde vi ikke nogen forening. 
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 Foreningen har i øjeblikket 450 medlemmer, men vi kan sagtens være flere. Så fortæl om jeres medlemskab 

til venner og bekendte og foreslå dem at komme med. Man behøver ikke at bo lokalt for at være medlem, Vi 

har medlemmer både i USA og Norge.  

 

Der ligger også en folder med titlen smid ikke noget ud.  

Den må I gerne være med til at publicerer så meget som muligt, så når der skal tømmes efter en afdød elle 

der er nogen der flytter. Så vigtige ting ikke bliver smidt ud. 
 

 


