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Lokalhistorisk Nyhedsbrev nummer 44 – maj 2016 
 

 Side 1: Mange lokalhistoriske arrangementer og et pænt antal 

lokalhistoriske bøger/artikler  

 Side 2-4: Kort omtale af fem nye lokalhistoriske bøger og artikler samt 

to bøger på vej  

 Side 5-9: Arrangementer med lokalhistorisk indhold perioden maj 2016 

til november 2016 – lige til at hænge på opslagstavlen. 

 Side 10: Nielsens historiske ture og foredrag. 

 

Velkommen til Lokalhistorisk Nyhedsbrev nummer 44! 

 

Så er det atter blevet tid til et Lokalhistorisk Nyhedsbrev, der omtaler nye udkomne lokalhistoriske 

bøger og artikler samt masser af arrangementer og ture med lokalhistorisk indhold. Nyhedsbrevet 

udkommer 5-6 gange om året, næste gang omkring 15. juli. Så husk: Hvis du har bøger eller 

arrangementer, som du gerne vil have omtalt, skal jeg have oplysningerne omkring 10. juli. Jeg 

oplever af og til at modtage oplysninger om arrangementer lige efter, at jeg har udsendt seneste 

udgave af nyhedsbrevet – og hvis disse arrangementer tidsmæssigt ligger inden for de næste par 

måneder, giver det ingen mening at medtage dem. Så vær i god tid, hvis du vil have tingene omtalt! 

 

Ved denne lejlighed vil jeg gerne takke for den store opbakning, der er til mine ture i ”Nielsens 

historiske ture og foredrag”. Da jeg begyndte på disse ture udsendte jeg en særlig side med omtale 

af turene til de ca. 500 modtagere af dette nyhedsbrev. Det var tilstrækkelig omtale til at alle ture 

blev udsolgt med de 20 pladser, der er på hver tur. Ingen ture har nogensinde været omtalt i 

offentlige medier – det har simpelthen ikke været nødvendigt. I år har jeg alene omtalt de tre 

offentlige ture på forsiden af de to seneste nyhedsbreve – og dette var nok til, at turene meget 

hurtigt blev udsolgte. Tak for det – det er dejligt at lave noget, som nogle gerne vil deltage i. Især 

turen 10. maj til Slagelse Lystskov og Valdemarskilde har været efterspurgt – der er laaaaaang 

venteliste! 

 

De seneste måneder har budt på 3 lokalhistoriske bøger, som jeg har kendskab til. Desuden et 

medlemsnyt fra en lokalhistorisk forening samt en lokalhistorisk artikel i et sogneblad. Endelig ved 

jeg, at der er mindst to nye bøger på vej hen over sommeren, en fra Slagelse-området og en fra 

Korsør.  

 

Sommeren er sæson for rigtig mange udendørs ture samt mange ture i busser. I år er ingen 

undtagelse. Næsten dagligt vil det være muligt hen over sommeren at deltage i et eller flere 

lokalhistoriske arrangementer, så her er den perfekte undskyldning for at tage et hvil fra 

græsslåningen og andre hjemlige sysler! Hvis du selv i en periode er bortrejst på ferie, er der 

heldigvis en del af arrangementerne, der dubleres, så det stadig er muligt at få oplevelsen. 

 

 

Med venlig hilsen og god fornøjelse med bøgerne/arrangementerne  

 

 

Carsten Egø Nielsen 
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Nye udgivelser med lokalhistorisk indhold. 

 
1) Fuglebjergegnens Lokalhistoriske Forening – Borupris’ Venner: Årsskrift 2016. 

 

Den lokalhistoriske forening i Fuglebjerg har udsendt årsskriftet for 

2016, der blev præsenteret ved foreningens generalforsamling ultimo 

marts måned. Årsskiftet er på 120 sider og indeholder 8 

lokalhistoriske artikler, der primært dækker perioden fra midten af 

1800-tallet og frem. Jørgen Ravn, ansat i Gefion, har skrevet 

Krummerup Fuglebjerg Husmandsforenings historie fra starten i 

1908 til nedlæggelsen i 2004. I forbindelse med artiklens tilblivelse 

lykkedes det Jørgen Ravn at sikre samtlige forhandlingsprotokoller 

for eftertiden. De var ellers spredt på mange hænder. Formanden for 

foreningen, Bertel Hansen, har bidraget med en artikel om biskop 

J.P. Mynsters besøg i områdets skoler og kirker – og der bliver ikke 

langt fingre imellem, hvis biskoppen ikke er tilfreds med hvad han 

ser og oplever. Bertel Hansen har også skrevet om Fuglebjergs første fotograf Gustav Alstrup, der 

nedsatte sig som fotograf i byen i 1868. Endvidere har Bertel Hansen skrevet om Fuglebjerg 

Kommunes tilblivelse i 1966, der bortset fra et enkelt geografisk område forløb nogenlunde 

udramatisk. Fuglebjerg var i 1960’erne specielt kendt for vaskemaskinefabrikken HAKA. Denne 

virksomheds historie er beskrevet af Carsten Egø Nielsen, der ikke har begrænset sig alene til denne 

virksomhed, men har valgt at skrive om Hans Haugaard, der udover HAKA også var dynamoen bag 

andre virksomheder. I dag ville han blive betegnet som en rigtig ”iværksættertype”, der hele tiden 

fik nye ideer. I forbindelse med 100-året for kvindernes valgret i 1915 blev der plantet et egetræ i 

Skafterup. Denne begivenhed er skildret i to artikler med hver sin indfaldsvinkel. Endelig afslutter 

Knud Danielsen sin beretning om Erik Bøgh – en beretning, der har strakt sig over flere årsskrifter. 

Årsskriftet kan købes ved henvendelse til Bertel Hansen, tlf. 5545 6348 eller mail bertel@arlose.dk 

 

www.borupris.dk  

 

2) Preben V. Andersen: Et liv med penge og historie – tror du det er tilfældigt? 

 

Preben V. Andersen bor nu i København, men har i rigtig 

mange år boet på Møn og i Fuglebjerg. Han har nu udgivet 

sine erindringer, hvis titel er meget sigende. Skønt 

landbrugsuddannet blev Preben V. Andersen mere eller mindre 

tilfældigt ansat i Den sjællandske bondestands Sparekasse. 

Efter nogle år i blandt andet Ringsted, kom Preben V. 

Andersen til Fuglebjerg, hvor han blev bestyrer 1. oktober 

1970. Han engagerede sig hurtigt i både politisk arbejde og i 

forskellige foreninger i Fuglebjerg og var blandt andet med til 

at stifte Lions Club i byen. Det var Lions Club der fra 1977 

begyndte at udgive et lokalt julemærke tegnet af Mads Stage, 

og det blev en stor succes, også økonomisk. Det var også i 

1977, at Preben V. Andersen kom i forbindelse med professor 

Axel Steensberg, og dermed var grunden lagt til det, der siden har udviklet sig til Fuglebjergegnens 

Lokalhistoriske Forening. I 1980 flyttede Preben V. Andersen tilbage til fødeøen Møn, men vendte 

tilbage til Fuglebjerg i 1988 som leder i Sparekassen Den lille Bikube, hvor han var til 

pensioneringen i 1999. Herefter fulgte en aktiv pensionistperiode i Fuglebjerg indtil Preben V. 

Andersen i 2010 flyttede til København. Året efter blev han æresmedlem i Historisk Forening for 

Midt- og Sydvestsjælland, hvis formand han havde været i 10 år. I 2015 blev han også æresmedlem 

mailto:bertel@arlose.dk
http://www.borupris.dk/


 3 

i Fuglebjergegnens Lokalhistoriske Forening, hvis formand han havde været i 11 år. Så 

erindringernes titel passer til fulde til den velskrevne 102 siders erindringsbog. Bogen kan købes 

hos Bertel Hansen, tlf. 5545 6348 eller mail bertel@arlose.dk for 125 kroner.  

 

3) Jørgen Mogensen: Dianalund kommune 1966-2006. 

 

Ligesom Høng-området har en yderst aktiv lokalhistoriker og 

forfatter i Bent Frandsen, har Dianalund-området en tilsvarende i 

Jørgen Mogensen. Han har udgivet adskillige bøger om området, og 

det er også ham, der er forfatter til bogen om Dianalund Kommune. 

1. april var det jo netop 50 år siden, at en del kommuner blev dannet 

ved frivillige sammenlægninger af en række såkaldte 

sognekommuner. Ud over Dianalund blev også eksempelvis Haslev, 

Hashøj, Fuglebjerg, Holsteinborg og Vestermose kommuner dannet 

på denne dato. Alle de nævnte kommuner ophørte med at eksistere 

enten allerede i 1970 eller ved den seneste kommunalreform 1. 

januar 2007. Jørgen Mogensen har i sin beretning valgt at gå 

nogenlunde kronologisk frem, begyndende med Dianalund 

Kommunes fødsel, hvor der var stor diskussion i forhold til Ruds 

Vedby. Dianalund Kommune startede med 12 ansatte i administrationen, men allerede få år efter 

blev der bygget nyt rådhus. Da kommunen indgik i den nye Sorø Kommune i 2007, var der 59 

ansatte i administrationen. Jørgen Mogensen, der selv sad i kommunalbestyrelsen fra 1986 til 2006, 

beskriver blandt meget andet også de forskellige valg og kommunalbestyrelsens sammensætning i 

hver periode. Ud over forfatterens egne oplevelser igennem de 21 år, har han også talt med 3 af de 4 

borgmestre, der nåede at være i kommunen. Bogen har i øvrigt en oversigt bagest over samtlige 

kommunalbestyrelsesmedlemmer. Samlet set er bogen en glimrende beretning om Dianalund 

Kommunes udvikling og afsluttende med en forsigtig vurdering af, om kommunen kunne have 

overlevet som selvstændig kommune efter 2006. Bogen kan købes for 200 kroner blandt andet på 

lokalarkivet i Dianalund, der i øvrigt holder til på det tidligere rådhus. 

 

www.gammeldianalund.dk  

 

4) Gørlev Lokalhistoriske Forening og Arkiv: Nyhedsbrev nummer 2, maj 2016. 

 

Gørlev Lokalhistoriske Forening fejrer 7. september 2016 sit 40-års 

jubilæum. Det markeres med en reception og udgivelse af et jubilæumsskrift 

med artikler fra lokalområdets historie lige fra oldtiden til 

kommunesammenlægningen i 2007. Men også det senest udsendte 

nyhedsbrev rummer ud over foreningsmeddelelser (herunder referat fra 

generalforsamlingen 16. marts) også lokalhistoriske artikler. Den første 

artikel er en fortsættelse fra nyhedsbrevet fra marts 2016, og handler om de 

mange forskellige virksomheder, der har holdt til på Algade 30 i Gørlev. Det 

er en spændende måde at tage udgangspunkt i en bestemt adresse. En anden 

artikel er Jens Willumsens erindringer om barndommens ferier ved Mullerup 

Havn. Det var en tid, hvor der var stor aktivitet i området omkring havnen, 

blandt andet var der også en købmand. Men Willumsen beskriver også på fin 

vis livet i familiens ”lille stribede sommerhus” med tilhørende lokum, men 

uden elektricitet. Denne artikel fortsættes i næste nyhedsbrev. 

 

www.goerlevlokalarkiv.dk  

 

 

mailto:bertel@arlose.dk
http://www.gammeldianalund.dk/
http://www.goerlevlokalarkiv.dk/
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5) 2 Sogne: Nummer 2, april 2016. 

 

Hejninge-Stillinge Lokalråd udgiver seks gange om året ”2 Sogne”. I årets 

anden udgave er der to artikler med lokalhistorisk indhold, begge forfattet af 

lokalhistorikeren Helge Christiansen fra Bildsø. Den første artikel handler om 

det sensationelle fund af en rav-elg ved Næsby Strand. Da Nationalmuseet så 

fundet, blev det straks erklæret for ”danefæ”, hvilket betyder, at finderen får en 

dusør. Figuren er fra omkring år 11.000 før Kristus og er dermed formentlig 

Danmarks ældste kunstværk. Den anden artikel handler om forfatterens farmor, 

Jensine Jensen. I sommeren 1893 blev hun elev på Sorø Folkehøjskole 

Bojsensminde. Lederen her var Jutta Bojsen Møller, og opholdet på 

folkehøjskolen kom til at præge Jensine Jensen hele livet. Hun blev eksempelvis 

medlem af Stillinge Menighedsråd og Stillinge Sogns Hjælpekasse. I øvrigt blev 

lederen af Sorø Folkehøjskole Jutta Bojsen Møller senere kendt som frontfigur 

inden for kvindesagen, og blev tildelt Fortjenstmedaljen i guld i 1925, 2 år før hun døde 90 år 

gammel. 

 

www.2sogne.dk  

 

 

 

 

 

Kommende lokalhistoriske bogudgivelser: 

 

1) Slagelse Rock – da rocken ramte Vestsjælland. 

 

Der er tidligere udgivet bøger om pigtrådsmusikken og rockmusikkens historie forskellige steder i 

Vestsjælland. Eksempelvis kom der for nogle år siden en bog om Ringsted-området og sidste år i 

2015 kom der en bog om historien i Korsør-Skælskør-området. Nu er turen kommet til Slagelse-

området, herunder vist også Høng-området. Som med de øvrige bøger om emnet, er det Thomas 

Gjurup og Jørgen Billing, der har været igennem aviser og andet materiale for at lave en oversigt 

over de enkelte orkestre og spillestederne. Hvis niveauet er som med de øvrige bøger, venter der en 

god nostalgisk oplevelse for interesserede i Slagelse-området. Her vil blive fortalt historier om 

eksempelvis The Dukes, der i en periode var husorkester i Anlægspavillonen i Slagelse. Bogen 

præsenteres 28. maj klokken 19.00 ved en uformel reception i Slagelse Musikhus – og receptionen 

følges op af en aften, hvor nogle af de omtale orkestre er blevet gendannet og spiller op til 

pigtrådsbal. Emnet er aktualiseret af, at Danmarks Rockmuseum jo netop er åbnet i Roskilde. Så 

vidt vides koster bogen 200 kroner ved præsentationen. 

 

2) Fæstningen i Korsør 

Der er en bog på vej om Fæstningen i Korsør. Forfatteren er Helge Torm, der har gennemgået et 

meget omfattende kildemateriale, som ikke tidligere har været anvendt. Bogen handler om Korsør 

Fæstnings historie fra middelalder til nutid, herunder også om de forsvundne bygninger, men især 

om de bevarede bygninger og brugen af dem. Desuden belyses forholdet mellem fæstning og by, 

hvor ikke mindst garnisoneringen af soldater i byen gennem tiderne har været et gode for byen, men 

også til besvær. Desuden udgives for første gang en fortegnelse over alle dem, der på lokalt hold har 

haft det overordnede ansvar for fæstningen, fra lensmænd via svenske (1658-60) og danske 

kommandanter (1660-1856) til højstkommanderende (1856-1931) samt offentlige ejere (1931-

2015). Bogen bliver rigt illustreret, og forventes at udkomme sommeren 2016. 

 

 

http://www.2sogne.dk/
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Arrangementer med lokalhistorisk indhold/interesse 
 

Hvis du vil være helt sikker på dato, tidspunkt og sted til et af arrangementerne, er det en god ide 

selv lige at tjekke nedenstående oplysninger, fx på de hjemmesider, der er angivet adresse på.  

 

Af hensyn til allerede nu at kunne disponere kalenderen længere frem, er der i den efterfølgende 

oversigt medtaget de arrangementer, som jeg har kendskab til på nuværende tidspunkt frem til 

november 2016. Arrangementerne er opstillet kronologisk. Husk allerede nu at skrive 

arrangementerne ind i kalenderen, så du ikke går glip af netop det emne, du gerne vil høre nærmere 

om eller den tur, du gerne vil deltage i! 

 

Hvis du vil have overblikket over de mange arrangementer ved hånden, kan du printe siderne ud til 

opslagstavlen. 

 

Arrangementer maj 2016 – november 2016 

 

 

Dato Arrangement Sted og tidspunkt Evt. guide eller 

foredragsholder 

Arrangør/nærmere 

information 

14. 

februar -

15. maj 

Udstilling: Død 

mands gods 

Holbæk Museum, 

Klosterstræde 18, 

4300 Holbæk 

 www.vestmuseum.dk  

31. marts 

til 22. 

september 

Udstilling: 

Dianalund kommune 

i anledning af 50 

året for dens fødsel 

Borgerhuset, 

Sømosevej 44, 4293 

Dianalund 

 www.gammeldianalund.d

k  

09.05.16 Foredrag: Slagelses 

tidligere industrier 

mellem de to 

stationer 

Kongehavecentret, 

Svendsgade 102, 

4200 Slagelse, kl. 

13.00 

Carsten Egø Nielsen  

10.05.16 ”Nielsens historiske 

tur” til Slagelse 

Lystskov og 

Valdemarskilde 

Nærmere 

information i 

forbindelse med 

tilmelding 

Denis Neergaard og 

Carsten Egø Nielsen 

Nielsens historiske ture 

carsten.egoe.nielsen@hot

mail.com eller tlf. 58 50 

66 20 

U D S O L G T 

11.05.16 Rundvisning i 

Gunderslev Kirke 

Gunderslev Kirke, 

Gunderslevvej 21A, 

4160 Herlufmagle, 

kl. 19.00 

Sognepræst Rikke 

Milan Nielsen 

Fuglebjergegnens 

Lokalhistoriske Forening 

www.borupris.dk  

11.05.16 Besøg på Aagaard 

Gods 

Aagaard Gods, 

Aagaardsvej 11, 

4281 Gørlev, kl. 

19.00 

Godsejer Gregers 

Hellemann 

www.goerlevlokalarkiv.dk  

12.05.16 Fyraftensmøde: 

Hvordan 

byrådssalen i 

tidligere Dianalund 

Kommune blev 

bygget 

Borgerhuset, 

Sømosevej 44, 4293 

Dianalund kl. 16.00 

 www.gammeldianalund.d

k  

http://www.vestmuseum.dk/
http://www.gammeldianalund.dk/
http://www.gammeldianalund.dk/
mailto:carsten.egoe.nielsen@hotmail.com
mailto:carsten.egoe.nielsen@hotmail.com
http://www.borupris.dk/
http://www.goerlevlokalarkiv.dk/
http://www.gammeldianalund.dk/
http://www.gammeldianalund.dk/
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18.05.16 Foredrag: Kristian 

Olsen fra Buerup. 

En købmand, 

folkemindesamler, 

folkeoplyser og 

grænseforkæmper 

Høng Gymnasium, 

Hovedgade 2, 4270 

Høng, kl. 18.00 

Henning Bonde og 

Finn Jensen 

Grænseforeningen for 

kreds 6 – Vestsjælland 

Erling Nielsen, tlf. 5545 

3583, mail 

erlingnielsen@stofanet.dk  

19.05.16 Byvandring: Herslev Herslevvej 10, 4270 

Høng, kl. 18.00 

Lokalhistorisk 

Forening for Høng 

Kommune 

www.honglhf.dk  

19.05.16 Foredrag: 

Kalkmalerier i Sct. 

Bendts Kirke 

Sognegården, 

Klostervænget 2, 

4100 Ringsted. Kl. 

19.00 

Sissel Plathe, 

Nationalmuseet 

www.vestmuseum.dk  

28.05.16 Sommertur i bus til 

Møn og Nyord 

Opsamling 

Skælskør, Korsør, 

Slagelse og Sorø 

 Historisk Forening for 

Vestsjælland. 

www.histvestsj.dk 

U D S O L G T 

28.05.16 Bogudgivelse: 

Slagelse Rock – da 

rocken ramte 

Vestsjælland 

Slagelse Musikhus, 

kl. 19.00 

 www.slagelse-

musikhus.dk 

 

4. juni til 

28. august 

Udstilling: Kloge 

mænd og koner 

Sorø Museum, 

Storgade 17, 4180 

Sorø 

 www.vestmuseum.dk  

04.06.16 Besøg i Kalundborg: 

Museet, Vestborgen, 

Vor Frue Kirke, 

Bispegården, 

Slotsruinen og 

Klosterruinen 

Kalundborg 

Museum, Adelgade 

23, 4400 

Kalundborg, kl. 

14.00 

Repræsentanter fra 

Kalundborg 

Arkæologiforening 

www.slaglosia.dk  

11.06.16 Historisk 

byvandring i 

Dianalund 

Dianalund Station, 

Stationsvej 3, 4293 

Dianalund, kl. 14.00 

 www.gammeldianalund.d

k  

12.06.16 Bustur til Holbæk 

Museum og 

Malergården i 

Plejerup 

Sorø Torv kl. 09.00  Sorø Museumsforening, 

tilmelding senest 2. juni 

på mobil 2480 8877 eller 

nielsvedde@mail.tele.dk  

14.06.16 ”Nielsens historiske 

tur” til Slots Bjergby 

Nærmere 

information i 

forbindelse med 

tilmelding 

Carsten Egø Nielsen Nielsens historiske ture 

carsten.egoe.nielsen@hot

mail.com eller tlf. 58 50 

66 20 

U D S O L G T 

15.06.16 Guidet tur: Den 

Danneskjoldske 

kanal og Næstved 

Rådmandshaven 20, 

4700 Næstved, kl. 

19.00 

Rasmus Nielsen Nederland7@gmail.com 

eller tlf. 28 62 80 87  

22.06.16 Guidet tur: Torve og 

markedspladser i 

Næstved 

Rådmandshaven 20, 

4700 Næstved, kl. 

19.00 

Rasmus Nielsen Nederland7@gmail.com 

eller tlf. 28 62 80 87  

25.06.16 100-års jubilæum 

med udgivelse af 

jubilæumsskrift: 

Sorø 

Museumsforening, 

Sorø Museum, 

 www.sormusfor.dk  

mailto:erlingnielsen@stofanet.dk
http://www.honglhf.dk/
http://www.vestmuseum.dk/
http://www.histvestsj.dk/
http://www.slagelse-musikhus.dk/
http://www.slagelse-musikhus.dk/
http://www.vestmuseum.dk/
http://www.slaglosia.dk/
http://www.gammeldianalund.dk/
http://www.gammeldianalund.dk/
mailto:nielsvedde@mail.tele.dk
mailto:carsten.egoe.nielsen@hotmail.com
mailto:carsten.egoe.nielsen@hotmail.com
mailto:Nederland7@gmail.com
mailto:Nederland7@gmail.com
http://www.sormusfor.dk/
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Reception med 

tilmelding 

Storgade 17, 4180 

Sorø, kl. 14.00 

29.06.16 Guidet tur: 

Købmandsgårde i 

Næstved 

Trolden, Teatergade, 

4700 Slagelse kl. 

19.00 

Rasmus Nielsen Nederland7@gmail.com 

eller tlf. 28 62 80 87  

29.06.16 Byvandring: 

Ringsted Bys 

Historie 

Tingstenene på 

Torvet, 4100 

Ringsted, kl. 16.00 

Lene Hadsbjerg www.vestmuseum.dk  

02.07.16 Guidet bustur til 

Sprogø 

Opsamling et 

centralt sted i Korsør 

kl. 14.00-17.00 

(oplyses ved 

tilmelding) 

 www.visitvestsjaelland.dk  

06.07.16 Guidet tur: 

Longshave rundt 

P-pladsen ved Enø 

Camping, kl. 19.00 

Rasmus Nielsen Nederland7@gmail.com 

eller tlf. 28 62 80 87  

06.07.16 Byvandring: 

Ringsted Bys 

Historie 

Tingstenene på 

Torvet, 4100 

Ringsted, kl. 16.00 

Lene Hadsbjerg www.vestmuseum.dk  

09.07.16 Guidet bustur til 

Sprogø 

Opsamling et 

centralt sted i Korsør 

kl. 14.00-17.00 

(oplyses ved 

tilmelding) 

 www.visitvestsjaelland.dk  

13.07.16 Guidet tur: 

Karrebæksminde – 

Næstveds ladeplads 

Karrebæksminde, 

Havnen 

v/Smålandshavet, kl. 

19.00 

Rasmus Nielsen Nederland7@gmail.com 

eller tlf. 28 62 80 87  

16.07.16 Guidet bustur til 

Sprogø 

Opsamling et 

centralt sted i Korsør 

kl. 14.00-17.00 

(oplyses ved 

tilmelding) 

 www.visitvestsjaelland.dk  

20.07.16 Guidet tur: Udsigt 

over Næstved – i 

Fladsåtroldens 

fodspor 

Trolden, Teatergade, 

4700 Næstved, kl. 

19.00 

Rasmus Nielsen Nederland7@gmail.com 

eller tlf. 28 62 80 87  

23.07.16 Guidet bustur til 

Sprogø 

Opsamling et 

centralt sted i Korsør 

kl. 14.00-17.00 

(oplyses ved 

tilmelding) 

 www.visitvestsjaelland.dk  

26.07.16 Rundvisning i Sct. 

Bendts Kirke, 

Ringsted 

Runde P-plads foran 

Sct. Bendts Kirke, 

4100 Ringsted, kl. 

19.00 

Annette Månsson www.vestmuseum.dk  

30.07.16 Guidet bustur til 

Sprogø 

Opsamling et 

centralt sted i Korsør 

kl. 14.00-17.00 

(oplyses ved 

tilmelding) 

 www.visitvestsjaelland.dk  

mailto:Nederland7@gmail.com
http://www.vestmuseum.dk/
http://www.visitvestsjaelland.dk/
mailto:Nederland7@gmail.com
http://www.vestmuseum.dk/
http://www.visitvestsjaelland.dk/
mailto:Nederland7@gmail.com
http://www.visitvestsjaelland.dk/
mailto:Nederland7@gmail.com
http://www.visitvestsjaelland.dk/
http://www.vestmuseum.dk/
http://www.visitvestsjaelland.dk/
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06.08.16 Guidet bustur til 

Sprogø 

Opsamling et 

centralt sted i Korsør 

kl. 14.00-17.00 

(oplyses ved 

tilmelding) 

 www.visitvestsjaelland.dk  

11.08.16 Rundvisning i 

Borupris 

Kl. 18.30. Nærmere 

om mødested i næste 

nyhedsbrev 

Bertel Hansen Fuglebjergegnens 

Lokalhistoriske Forening 

www.borupris.dk 

13.08.16 Romersk mad og vin Bakkevej 6, 4200 

Slagelse, kl. 17.00 

Tilmelding nødvendig 

til Torben Hansen, tlf. 

5853 2817 

www.slaglosia.dk  

16.08.16 ”Nielsens historiske 

tur” til Sct. Mikkels 

Kirkegård 

Nærmere 

information i 

forbindelse med 

tilmelding 

Carsten Egø Nielsen Nielsens historiske ture 

carsten.egoe.nielsen@hot

mail.com eller tlf. 58 50 

66 20 

U D S O L G T 

19.-21. 

august 

Ringsted 

Middelalderfestival 

Se program på 

hjemmesiden eller i 

dagspressen 

 www.ringstedmiddelalder

festival.dk  

21.08.16 Bustur til Stevns 

med Gjorslev Slot, 

Stevns Museum, 

Højerup gl. Kirke 

samt Boesdal gl. 

kalkbrud 

Høng gamle Rådhus, 

Hovedgaden 37, 

4270 Høng, kl. 8.15 

 Tilmelding på tlf. 5825 

0258 eller 6186 5536 

 

 

www.honglhf.dk  

01.09.16 Rundvisning i Sct. 

Bendts Kirke, 

Ringsted 

Runde P-plads foran 

Sct. Bendts Kirke, 

4100 Ringsted, kl. 

11.00 

Annette Månsson www.vestmuseum.dk  

03.09.16 Byvandring: Det 

gamle Kloster i 

Slagelse 

Slagelse Museum, 

Bredegade, 4200 

Slagelse, kl. 14.00 

Torben Hansen www.slaglosia.dk  

03.09.16 Guidet bustur til 

Sprogø 

Opsamling et 

centralt sted i Korsør 

kl. 14.00-17.00 

(oplyses ved 

tilmelding) 

 www.visitvestsjaelland.dk  

07.09.16 40-års jubilæum Gørlev Bibliotek kl. 

14.00: Gørlev 

Lokalhistoriske 

Forening og Arkiv: 

Præsentation af 40 

års jubilæumsskrift  

Nærmere i kommende 

nyhedsbreve 

www.goerlevlokalarkiv.dk  

10. 

september 

til 30. 

oktober 

Sorø Museum 100 

års 

jubilæumsudstilling 

Sorø Museum, 

Storgade 17, 4180 

Sorø 

 www.vestmuseum.dk  

17.09.16 Efterårstur i egen bil 

til Tersløsegaard og 

Dianalund 

Tersløsegaard, 

Holbergsvej 101, 

Tersløse, 4293 

Dianalund, kl. 13.30 

Nærmere i kommende 

nyhedsbreve 

Historisk Forening for 

Midt- og Sydvestsjælland. 

www.histvestsj.dk 

http://www.visitvestsjaelland.dk/
http://www.borupris.dk/
http://www.slaglosia.dk/
mailto:carsten.egoe.nielsen@hotmail.com
mailto:carsten.egoe.nielsen@hotmail.com
http://www.ringstedmiddelalderfestival.dk/
http://www.ringstedmiddelalderfestival.dk/
http://www.honglhf.dk/
http://www.vestmuseum.dk/
http://www.slaglosia.dk/
http://www.visitvestsjaelland.dk/
http://www.goerlevlokalarkiv.dk/
http://www.vestmuseum.dk/
http://www.histvestsj.dk/
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24.09.16 Guidet tur: Tude 

Å/Pine Mølle 

Slusen ved 

Bildsøvej,  

Helge Christiansen www.borupris.dk  

04.10.16 Foredrag: Pigerne på 

Sprogø 

Gyrstinge 

Præstegård, 

Gyrstinge Bygade 

37, 4100 Ringsted, 

kl. 14.00 

Carsten Egø Nielsen www.gyrstinge.dk  

24.10.16 Foredrag: Pigerne på 

Sprogø 

Sct. Jørgens 

Sognegård, Parkvej, 

4700 Næstved, kl. 

14.00 

Carsten Egø Nielsen  

27.10.16 Foredrag: Ny viden 

om Trelleborg 

Slagelse Bibliotek, 

Stenstuegade, 4200 

Slagelse, kl. 19.00 

Andreas Bonde 

Hansen 

www.slagelse-lof.dk og 

www.slaglosia.dk  

16.11.16 Foredrag: Pigerne på 

Sprogø 

Nørrevangskirken, 

Nørrevangstorvet 1-

3, 4200 Slagelse, kl. 

14.00 

Carsten Egø Nielsen www.norrevangskirken.dk  

17.11.16 Foredrag: Hvide-

slægten 

Fællessalen på 

Borup Ris Skolen, 

Sandvedvej 24, 4250 

Fuglebjerg, kl. 19.00 

Michael Kræmmer www.borupris.dk  

25.11.16 Udlevering af årbog 

2016 

Skælskør, kl. 14.00 Nærmere i kommende 

nyhedsbreve 

Historisk Forening for 

Midt- og Sydvestsjælland. 

www.histvestsj.dk 

 

Lokalhistorisk nyhedsbrev omtaler nyere lokalhistorisk litteratur og lokalhistoriske arrangementer i 

det vest- og sydsjællandske lokalområde og udkommer ca. 6 gange årligt. En speciel velkomst til de 

nye modtagere - nu er vi over 500 modtagere. Kender du nogen, der måtte være interesseret, er du 

velkommen til at videresende nyhedsbrevet eller oplyse mig om deres mailadresse. Så vil de 

fremover gratis automatisk modtage de kommende udsendelser uden nogen form for forpligtigelser 

eller kommercielle reklamer. Husk også at orientere mig, hvis du skifter mailadresse – jeg får et par 

stykker retur hver gang, enten fordi mailadressen er ukendt, eller fordi postboksen er fuld. Så husk 

også jævnligt at slette noget fra indboksen. Nogle af de nye modtagere vil konstatere, at de ikke selv 

har tilmeldt sig nyhedsbrevet. Jeg har modtaget deres mailadresse fra personer, der mente, at de 

pågældende ville være interesseret i nyhedsbrevet. Er det ikke tilfældet, kan de naturligvis afmelde 

nyhedsbrevet ved at sende mig en mail. Jeg udsender nyhedsbrevet som ”blind copy”, hvilket 

betyder, at ingen kan se mailadresser på modtagerne. 

 

”Lokalhistorisk Nyhedsbrev” udsendes som et fritidsinitiativ, men heldigvis er der flere, der 

orienterer mig om litteratur og arrangementer – tak for det! Nyhedsbrevet kan naturligvis kun 

omtale litteratur og arrangementer, som jeg har kendskab til, og gør derfor på ingen måde krav på at 

være en fuldstændig oversigt. Så har du kendskab til litteratur og arrangementer (også noget, der er 

på vej), som du synes fortjener at komme til over 500 andre interesseredes kendskab, er du 

velkommen til at sende mig en mail. Har du kendskab til lokalhistoriske publikationer, der ønskes 

omtalt, er du velkommen til at sende et eksemplar eller en omtale til mig på adressen: Holstebrovej 

39, 4200 Slagelse. 

 

Du kan altid framelde dig nyhedsbrevet ved at besvare mailen. Der er ingen forpligtigelser knyttet 

til modtagelsen.  

 

http://www.borupris.dk/
http://www.gyrstinge.dk/
http://www.slagelse-lof.dk/
http://www.slaglosia.dk/
http://www.norrevangskirken.dk/
http://www.borupris.dk/
http://www.histvestsj.dk/
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Carsten Egø Nielsens tilbud om FOREDRAG og LOKALHISORISKE TURE I Slagelse-

området pr. 1. maj 2016: 

 

Lokalhistoriske foredrag: 

 

 Slagelse under besættelsen (vægtningen på forskellige temaer aftales nærmere) 

 Korsør under besættelsen 

 Slagelses tidligere industrier mellem de to stationer. 

 Slagelses historie og udvikling efter 1945 

 Jernbaner og roebaner i Vestsjælland 

 Antvorskov Kloster og Slot 

 Pigerne på Sprogø 

 

Historiske foredrag:  

 

 Norden under 2. verdenskrig 

 Fra slagsbrødre til broderskab: Dansk-svenske relationer fra Margrete den første til Margrethe 

den anden 

 Gøngehøvdingen Svend Poulsen 

 De dansk vestindiske Øer og den danske slavehandel 

 Grønland i fortid og nutid 

 

Alle foredrag er bygget op omkring mange samtidige og nutidige billeder. 

 

Lokalhistoriske ture i Slagelse-området: (hver tur varer ca. 2 timer) 

 

 I besættelsestidens fodspor 

 Landsgrav 

 Holmstrup 

 Antvorskov 

 Mellem de to stationer 

 Nordbyen med Andersvænge 

 Slots Bjergby 

 Sct. Mikkels Kirkegård 

 

 

 

Kontakt: carsten.egoe.nielsen@hotmail.com  

mailto:carsten.egoe.nielsen@hotmail.com

