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Formandsberetning 2017: 

 

Året 2016-2017 har igen været et år med mange aktiviteter. 

Efter generalforsamlingen blev der rokeret lidt rundt på bestyrelsen - Mads Bidstrup havde valgt at stoppe på 

grund af andre aktiviteter.  

Men så var vi så heldige, at Birgitte Hjorth Andersen blev valgt. Det gav lidt om rokeringer som følger: 

Mig som formand, Henny Sandstød som næstformand, Henning Bonde som Kasserer, Tove Tieldow 

sekretær, Niels Erik Jensen redaktør af medlemsbladet, Niels Svejstrup presse kontakt, Finn Jensen 

bestyrelsesmedlem, Søren Christensen og Birgitte Hjorth Andersen Suppleanter. 

 

Efter generalforsamlingen havde vi Tina Bonde Christensen til at holde et foredrag om Råmoseskatten, et 

foredrag, der kaldte på mange tilhørere. Det har også efterfølgende givet en del aktivitet ude i området, men 

der er vist ikke fundet yderligere ting. 

 

Torsdag den 6. april 1916 udkom det første nummer af ugebladet for Høng og Omegn. 

I den anledning afholdt Ugebladet en reception, og vi havde været dem behjælpelig med at skaffe billeder til 

en udstilling. 

En dejlig dag, hvor mange minder dukkede op. 

 

Onsdag den 13. april holdt Niels Sveistrup et foredrag om ”Da elektriciteten kom til Nordvestsjælland” 

Et foredrag mange gerne ville høre. 

 

Den 19. maj havde vi en byvandring i Herslev, hvor Hans Hansen guidede os gennem byen. Under 

tilrettelæggelsen dukkede der nogle oldtidsminder op, som vi syntes skulle nævnes, så vi fik Flemming 

Nielsen, som havde fundet genstandene, til at komme at fortælle om dem.  

En fantastisk aften med mange deltagere. 

Tak til Hans Henrik Sørensen for lån af maskinhus til kaffedrikning. 

 

Den 26. maj havde vi reception for udgivelsen af Bent Frandsens bog om Sæbysmeden/Sengefabrikken –  

en dejlig dag, hvor der mødte mange op for at deltage, blandt andet en del tidligere medarbejdere. 

 

Den 28. maj afholdtes der folkemøde her i Høng, og vi havde valgt at have en stand der. Det er rigtig 

spændende at være med, hvor der sker noget. Vi får talt med mange mennesker og får gjort opmærksom på 

foreningen. 

 

Efter sommerferien starter vi altid med vores bustur ud i fædrelandet - og turen gik i år til Gjorslev Slot, 

Stevns Museum og Højer Kirke. Frokosten indtog vi på traktørstedet Højeruplund, og vi sluttede af i 

Boesdals gl. kalkbrud med kaffedrikning. Der var så stor tilslutning, at vi igen i år måtte tage 2 ture. 

 

Tirsdag den 4. oktober havde vi fornøjelsen af at byde velkommen til Kirsten Pruzan Mikkelsen, der holdt  

et foredrag om sit spændende liv som journalist. 

 

I hele oktober måned havde vi en udstilling på biblioteket om Asketræet som evighedstræ - der var billeder 

af træet gennem årene og fældningen og udstilling af de ting, som var blevet lavet af noget af træet. 

 

Lørdag den 15. oktober afslørede vi en mindesten for Karoline Graves i mindelunden i Vester Løve.  

En meget storm-om-sust dag, hvor der trods vejret var mødt ca. 80 mennesker op for at deltage og mindes en 

af vore aktive forfædre, som vi skylder megen tak for den viden, vi i dag har om almuefolket her på egnen. 

Det blev muligt, da Paraplyen, Sydbank, Museumsforeningen, Grænseforeningen og Gammelrand Grusgrav 

støttede op derom med økonomisk støtte.  

 

Den 5. november havde Efterskolen 150 års jubilæum. I den anledning havde Bent Frandsen skrevet en bog 

om Højskolen, Husmandsskolen og Efterskolen, som vi var medudgiver af. 
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Lørdag den 12. november afholdtes arkivernes dag. Det er en dag, hvor alle arkiver i hele Danmark holder 

åbent, så der er muligheder for at komme og se, hvad der er i arkivet. I år var temaet Sport og idræt.  

Der var en del forbi, og vi fik mange nye oplysninger. 

 

Onsdag den 16. november holdt Bent Frandsen et foredrag om ”Fra fattiggård til moderne Plejehjem”. 

Et spændende foredrag, hvor man fik fornemmelsen af, hvor godt samfundet trods alt er i dag. 

 

På Kalundborgmessen blev der i år udgivet en bog, som er en årbog for hele Kalundborg kommune. 

Navnet er Arkivernes Jul, og bogen er skrevet af medlemmer fra alle lokalhistoriske foreninger og arkiver. 

Vi har bidraget med 2 artikler samt opsætning af bogen. Det er planen, at der skal udkomme en ny bog hvert 

år. Bogen kan købes her på biblioteket og i Centerkiosken og i alle de andre lokalarkiver for 100 kr. 

 

Vi har stadig åbent arkiv hver tirsdag fra 10.00 til 13.00 og den sidste torsdag i hver måned fra 16.00 til 

19.00, hvor man har mulighed for at komme og snakke med os og se, hvad vi har og eventuelt aflevere,  

hvad man selv har og vil give til arkivet. 

 

Vi afholder studiekredsaftner i slægtsforskning 2 gange om efteråret og 3 gange om foråret. 

 

Vi er så privilegerede, at der er mange, der gerne vil give os en hjælpende hånd - det være sig med at 

inddatere i Arkibas, sortere billeder, rive aviser til arkivering, bage kage til vores arrangementer, og der  

er også flere grupper, der samler data fra forskellige lokalområder for at de en dag kan samles til en bog. 

Rigtige mange tak til jer alle. 

 

Jeg vil også lige nævne, at det er Henning Vingborg, der redigerer vores hjemmeside og fabrikerer de små 

film, som kan ses ved Qr. Koderne. Også tak til dig. 

 

Sidste forår er vi startet op på at opsætte Qr. Koder ved mindestenene i mindelunden.  

Det er et arbejde, der hele tiden er i gang, så efterhånden som vi får tid og har penge, håber vi på at nå hele 

den gamle Høng kommunes område igennem, både med mindesten og andre seværdigheder. 

 

Vi har som noget nyt her den 6. februar holdt et foredrag med Carsten Egø Nielsen om De Vestindiske Øer  

i samarbejde med Biblioteket. Det var et foredrag, der tiltrak mange tilhørere, så biblioteket var fyldt til 

sidste plads. Vi har planer om at afholde lignende foredrag en gang om året frem over, og vi vil også gerne 

høre om jeres oplevelse med arrangementet. 

 

Her vil jeg benytte lejligheden til at takke Bibliotekspersonalet for et rigtigt godt samarbejde igennem hele 

året. I er altid behjælpelige med både det ene og det andet. 

 

Jeg vil også takke vores arkivar Christina for et godt samarbejde, Du er altid imødekommende og i godt 

humør, selv om vi trækker meget på din tid og din viden. 

 

Til slut vil jeg takke bestyrelsen for et fantastisk engagement i foreningen og Arkivet. 

 

Der skal også lyde en stor tak til jer medlemmer, som trofast støtter op om det, vi laver!  

Hvis ikke I var der, var der ingen forening. 


