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Lokalhistorisk Nyhedsbrev nummer 45 – juli 2016 
 

 Side 1: Mange lokalhistoriske arrangementer og et pænt antal 

lokalhistoriske bøger/artikler  

 Side 2-5: Kort omtale af fem nye lokalhistoriske bøger og artikler samt 

to bøger på vej  

 Side 5-10: Arrangementer med lokalhistorisk indhold perioden maj 

2016 til november 2017 – lige til at hænge på opslagstavlen. 

 Side 11: Nielsens historiske ture og foredrag. 

 

Velkommen til Lokalhistorisk Nyhedsbrev nummer 45! 

 

”Sommeren” er over os, og det er igen 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. september. Så husk: 

Hvis du har bøger eller arrangementer, som du gerne vil have omtalt, skal jeg have oplysningerne 

omkring 10. september. 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! 

 

De seneste måneder har budt på 4 lokalhistoriske bøger, som jeg har kendskab til. Desuden en 

lokalhistorisk artikel i et sogneblad. Endelig ved jeg, at der er mindst to nye bøger på vej i august og 

september, en fra Korsør og en fra Gørlev-området.  

 

Hidtil har sommeren ikke imponeret vejrmæssigt, men heldigvis lader det ikke til at påvirke folks 

lyst til at deltage i de forskellige udendørsarrangementer. Eksempelvis har jeg hørt, at Trelleborg 

måtte stoppe for tilgang af vikinger, idet der tidligt havde meldt sig det antal, der var plads til i 

forbindelse med den kommende uges Vikingefestival. Men det er selvfølgelig også vikinger!! 

 

Skulle der være en enkelt dag med rigtigt dårligt vejr, er der heldigvis spændende udstillinger og 

arrangementer rundt om på de vestsjællandske museer. Slagelse Museum har netop åbnet en lille 

udstilling om en af byens tidligere virksomheder, nemlig Wolfking, der lukkede for nogle år siden. 

En lille gruppe af frivillige tidligere medarbejdere har arbejdet med udstillingen, der blev 

præsenteret for omkring 125 besøgende! Det må siges at være en succes, og museet vil da også i 

samarbejde med den kulturhistoriske forening Slaglosia fortsætte med at dyrke byens 

industrihistorie nærmere, se arrangementslisten den 17. august. 

 

Arrangementslisten viser i øvrigt, at det hen over sommeren næsten dagligt vil være muligt at 

deltage i et eller flere lokalhistoriske arrangementer. 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) Thomas Gjurup & Jørgen Billing: Slagelse-Rock og Høng-Tråd. 

 

Thomas Gjurup og Jørgen Billing har udgivet endnu en bog om 

ungdomsmusikken i perioden cirka 1960-1980. Nogle af deres tidligere 

bøger har handlet om musikken i Ringsted-området, og i 2015 kom en 

bog om Korsør-Skælskør-området. Den nye bog handler om Slagelse og 

Høng-området. Som de øvrige bøger er den nye bog et nostalgisk 

tilbageblik, hvis man har været ung i den beskrevne periode. Der er fine 

beskrivelser og fotos af nogle af de mange lokale orkestre, der fulgte i 

kølvandet på blandt andet Beatles og Rolling Stones. Enhver flække med 

respekt for sig selv havde deres eget ”pigtrådsorkester”, der musikalsk 

var af yderst svingende kvalitet. Men udover orkestrene var der også 

rigtig mange spillesteder, hvor de mange orkestre kunne udfolde sig. I 

Slagelse-området kan mange sikkert huske Anlægspavillonen og 

Casino/Moulin Rouge, og i Høng var det på byens hotel. Der var stor 

konkurrence mellem orkestrene og spillestederne, og ungdommen havde altid flere steder at vælge 

imellem. I dag må man konstatere, at der er meget langt mellem stederne, hvor rigtige levende 

mennesker spiller levende musik. De to forfatteres kildemateriale er de lokale aviser, men også 

samtaler og materiale fra nogle af de mange daværende orkestermedlemmer. Udover de lokale 

aspekter sætter bogen også disse i et større perspektiv, idet der også er beskrivelser af, hvad der 

rørte sig uden for lokalområdet indenfor ungdomsmusikken og ungdomskulturen. Bogen kan blandt 

andet købes i Slagelse Musikhus og i boghandleren i Vestsjællandscentret. 

 

Det vil være passende lige her at nævne, at det længe ventede Rock-museum i Roskilde nu er åbnet. 

Helt i tråd med tidsånden ligger det på Rabalderstræde, og hedder officielt det tvetydige navn 

”Ragnarock”.  

 

www.museumragnarock.dk  

 

2) Sorø Museumsforening og Sorø Museum 100 år. 1916-2016. 

 

25. juni 2016 kunne Sorø Museum og Sorø Museumsforening fejre 

100 års fødselsdag. Begivenheden blev fejret med blandt andet 

udgivelse af en 108 sider stor jubilæumsbog.  

 

Bogen indeholder ni artikler, og indledes meget naturligt med 

museumsforeningens historie skrevet af den nuværende formand 

Niels G. Sørensen. Frem til 2002 var museumsforening og museum 

tæt forbundne, men i 2002 blev museet en afdeling i 

Sydvestsjællands Museum, der med udgangen af 2012 blev en del af 

Museum Vestsjælland. Museumsforeningen blev i 2002 omdannet 

til en venneforening, men er stadig ejer af museets bygning på 

Storegade i Sorø. Som med så mange andre ting var det en længere 

proces at få etableret museum og museumsforening, startende helt tilbage i 1907. Den 29 sider 

lange artikel er en spændende beretning om såvel op- som nedture for museet og 

museumsforeningen, herunder om det store evige arbejde med at skaffe finansiering til både den 

daglige drift samt vedligeholdelsen af den gamle bygningsmasse. 

 

http://www.museumragnarock.dk/
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Museets nyere historie er skrevet af den nuværende leder Ea Matzon. Hun har også bidraget 

sammen med Pernille Jacobsen til en artikel om museets udstillingsplakater. Et mangeårigt 

bestyrelsesmedlem, Alan Tomlinson, har skrevet om Bromme-bopladsen, der blev fundet i 1944, og 

som på det tidspunkt var landets ældste. Lone Claudi-Hansen har skrevet om Gudum ved Slagelse, 

hvor museet har gennemført arkæologiske udgravninger, og Kirsten Sternberg har skrevet om den 

fine apotekerhave, der blev anlagt ved museet i 2005. Bogens grafiske arbejde er – som så mange 

andre lokalhistoriske udgivelser fra det vestsjællandske område - udført af Lemann Grafisk i 

Stenmagle. 

 

Alt i alt en spændende, alsidig og flot jubilæumsbog, der kan købes på Sorø Museum på Storegade 

17 i Sorø.  

 

www.sormusfor.dk  

 

3) Bent Frandsen: EC-Høng. Sengefabrikken i Sæby. 

 

Så har Høngs lokalhistoriker Bent Frandsen barslet med 

endnu en lokalhistorisk bog, denne gang om sengefabrikken i 

Sæby ”EC – Høng”. Bogen er på 45 sider og udkom den 26. 

maj. Virksomheden startede som smede- og maskinværksted i 

1936 og eksisterede frem til 2011. I denne periode har den 

haft ikke mindre end 6 forskellige navne, og i de 5 af dem 

indgik stifterens navn eller initialer på en eller anden måde. 

Stifteren Edmund Christensen var født i 1912 i Sæby, og 

vendte i 1936 tilbage til byen efter at være blevet udlært i 

Nykøbing Falster. Juli 1936 grundlagde han Sæby Smede- og 

maskinværksted, men først i 1954 begyndte produktionen af 

hospitalssenge. Edmund Christensen fik verdenspatent på en 

kørebar hospitalsseng, som han udtænkte, mens han selv lå i 

sengen med en kortvarig influenza. Den kørebar hospitalsseng blev hurtigt efterspurgt, og 

virksomheden i Sæby udviklede sig hurtigt til at blive Danmarks største virksomhed inden for 

fremstilling af hospitalsinventar. Edmund Christensen afhændede virksomheden i 1969, og i 1995 

flyttede den fra Sæby til Vilhelm Pedersens Maskinfabriks gamle fabrikslokaler på Østergade i 

Høng. I 2011 blev restproduktionen flyttet til Sverige, og virksomheden i Høng lukkede,  

 

Virksomheden er endnu et godt eksempel på en lille virksomhed, der med den rigtige ide og de 

rigtige personer kan udvikle sig til noget stort. Det er både Lego og Danfoss eksempler på, men det 

er godt, at også historien om en lokal virksomhed nu er godt dokumenteret i Bent Frandsens bog. 

Som sædvanlig er Frandsens bøger illustreret med mange samtidige billeder. Der er stort set et 

billede pr. side i gennemsnit, og det sammen med et let tilgængeligt sprog gør bogen nem og 

appetitlig at læse. Den kan købes i Centerkiosken i Høngcentret og på Høng Bibliotek. 

 

4) Arendt Rytter: Gimlinge i mere end 70 år. 

 

Arendt Rytter er født i 1938 på Kærsgård i Gimlinge i den tidligere Hashøj Kommune. Bortset fra et 

par obligatoriske skoleophold og to praktikpladser i forbindelse med hans uddannelse, har han boet 

hele sit liv i Gimlinge. Arendt Rytter er i øvrigt også kendt som mangeårig 

landboforeningsformand. 

 

http://www.sormusfor.dk/
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Han har imidlertid også en historisk interesse, og nu har han samlet en mappe med optegnelser og 

erindringer om Gimlinge By gennem de sidste 70 år. Mange af optegnelserne 

og erindringerne har han fra sin mor, der døde for et års tid siden, over 100 år 

gammel. Hun var også født og bosiddende i Gimlinge. Men også Arendts far 

har bidraget, idet han skrev om byen inden han døde i 1980. Arendt Rytter har 

suppleret forældrenes bidrag med egne oplevelser og iagttagelser fra byen.  

 

Resultatet er blevet et ringbind, hvor historien om ejendommene og beboerne i 

Gimlinge er samlet, suppleret med små anekdoter og historier. Desuden er der 

ældre og nutidige billeder af en del af ejendommene. Vi får også historien om 

eksempelvis vandværket, gadebelysningen, kirken og præstegården og såmænd 

også lidt om godset Gyldenholm, hvis karakteristiske tårn mange kender fra 

passage på Slagelse-Næstved-landevejen. 

 

Ringbindet kan erhverves for 100 kroner ved henvendelse til Arendt Rytter på 

telefon 2423 6550. 

 

5) 2 Sogne: Juni 2016. 

 

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

denne udgave fra juni 2016 er der en artikel med lokalhistorisk indhold, 

som sædvanlig forfattet af lokalhistorikeren Helge Christiansen fra 

Bildsø. Artiklen tager udgangspunkt i den mindesten, der står ved vejen 

mellem Kirke Stillinge og Kongsmark Strand. Det er en mindesten for 7 

allierede flyvere, hvis fly styrtede ned på stedet den 21. april 1943. 

Mindestenen blev afsløret i 1993 på 50-årsdagen for flystyrtet. Det 

pågældende fly havde deltaget i et bombetogt over byen Stettin i 

Tyskland, hvor den ene af de fire motorer blev ramt af tysk antiluftskyts. 

På vej tilbage til basen i England blev flyet opdaget af to tyske natjagere, 

som skød det ned. Et enkelt besætningsmedlem reddede livet, og kom 

med hjælp fra mange civile danskere tilbage til England. Vedkommende 

var tilstede ved afsløringen af mindestenen i 1993. Artiklen i 2 Sogne 

indeholder den tale, som det engelske luftvåbens repræsentant holdt ved afsløringen af mindestenen.   

 

www.2sogne.dk  

 

Kommende lokalhistoriske bogudgivelser: 

 

1) 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 udkommer den 28. august i forbindelse med en markering på 

Fæstningen i Korsør.  

 

 

 

http://www.2sogne.dk/
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2) Jubilæumsskrift for Gørlev Lokalhistoriske Forening og Arkiv. 

 

Gørlev Lokalhistoriske Forening og Arkiv fylder 40 år den 7. september 2016. Det har bestyrelsen 

valgt at markere med et jubilæumsskrift, der præsenteres på Gørlev Bibliotek på jubilæumsdagen. 

Jubilæumsskriftet kommer til at indeholde 14 artikler samt en mindre billedkavalkade fra 

forskellige områder i den tidligere Gørlev Kommune. Artiklernes indhold er en blanding af den 

generelle udvikling og historie i samfundet med konkret fokus på Gørlev-området, men også om de 

helt særlige forhold, der er og har været i området. Eksempelvis kan nævnes oldtidsfundene, der gav 

navn til en hel kultur, nemlig ”Mullerup-kulturen”. Ligeledes de to runesten i Gørlev Kirke, og fra 

nyere tid naturligvis sukkerfabrikken og de tilhørende roebaner. Men der bliver også artikler om 

blandt andet Reersø, Musholm, Mullerup Havn og den tidligere kommunes historie. 

Jubilæumsskriftet bliver på over 200 sider med rigtig mange samtidige billeder.  

 

www.goerlevlokalarkiv.dk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2017. 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. 

http://www.goerlevlokalarkiv.dk/
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Arrangementer juli 2016 – november 2017. 

 

 

Dato Arrangement Sted og tidspunkt Evt. guide eller 

foredragsholder 

Arrangør/nærmere 

information 

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  

15. april 

til 31. 

december 

2017 

Udstilling: Mad 

Money II – et 

amerikanske B17 

bombeflys 

nødlanding ved 

Kalundborg 

Kalundborg 

Museum, Adelgade 

23, 4400 

Kalundborg 

 www.vestmuseum.dk  

18. juni til 

28. august 

Udstilling: For dit 

eget bedste 

Sorø Museum, 

Storgade 17, 4180 

Sorø 

 www.vestmuseum.dk  

24. juni til 

22. 

december 

Udstilling: Det 

skider vi på 

Ringsted Museum 

og Arkiv, Køgevej 

41, 4100 Ringsted 

 www.vestmuseum.dk  

16. og 17. 

juli 

Arbejdende 

landbrugsmuseum 

Fløjgården, 

Dalbyvej 66, 4281 

Gørlev kl. 10-16 

  

16. - 24. 

juli 

Vikingefestival Vikingeborgen 

Trelleborg, 

Trelleborg Allé 4, 

4200 Slagelse 

 www.natmus.dk  

17.07.16 Rundvisning på 

Holsteinborg 

Herregård 

Porten i slottets 

vestfløj, Ørslevvej 

334, 4243 Rude, kl. 

12.00 og 13.30 

Ole G. Nielsen  

18.07.16 Byvandring: 

Historiske 

Bygninger 

Holbæk Museum, 

Klostergade 18, 

4300 Holbæk, kl. 

19.00 

Jen Dinsen www.vestmuseum.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  

20.07.16 Rundvisning på 

Holsteinborg 

Herregård 

Porten i slottets 

vestfløj, Ørslevvej 

334, 4243 Rude, kl. 

19.00 og 20.30 

Ole G. Nielsen  

22.07.16 Åbning af udstilling: 

Knud den Store-

møntudstilling 

Kalundborg 

Museum, Adelgade 

23, 4400 

Kalundborg 

 www.vestmuseum.dk  

23.07.16 Guidet bustur til 

Sprogø 

Opsamling et 

centralt sted i Korsør 

kl. 14.00-17.00 

 www.visitvestsjaelland.dk  

http://www.gammeldianalund.dk/
http://www.gammeldianalund.dk/
http://www.vestmuseum.dk/
http://www.vestmuseum.dk/
http://www.vestmuseum.dk/
http://www.natmus.dk/
http://www.vestmuseum.dk/
mailto:Nederland7@gmail.com
http://www.vestmuseum.dk/
http://www.visitvestsjaelland.dk/
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(oplyses ved 

tilmelding) 

24.07.16 Rundvisning på 

Holsteinborg 

Herregård 

Porten i slottets 

vestfløj, Ørslevvej 

334, 4243 Rude, kl. 

12.00 og 13.30 

Ole G. Nielsen  

25.07.16 Byvandring: Holbæk 

kirkegård 

Holbæk Museum, 

Klostergade 18, 

4300 Holbæk, kl. 

19.00 

Jen Dinsen www.vestmuseum.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  

27.07.16 Rundvisning på 

Holsteinborg 

Herregård 

Porten i slottets 

vestfløj, Ørslevvej 

334, 4243 Rude, kl. 

19.00 og 20.30 

Ole G. Nielsen  

30.07.16 Guidet bustur til 

Sprogø 

Opsamling et 

centralt sted i Korsør 

kl. 14.00-17.00 

(oplyses ved 

tilmelding) 

 www.visitvestsjaelland.dk  

31.07.16 Rundvisning på 

Holsteinborg 

Herregård 

Porten i slottets 

vestfløj, Ørslevvej 

334, 4243 Rude, kl. 

12.00 og 13.30 

Ole G. Nielsen  

01.08.16 Byvandring: 

Middelalderbyens 

gader 

Holbæk Museum, 

Klostergade 18, 

4300 Holbæk, kl. 

19.00 

Jen Dinsen www.vestmuseum.dk  

03.08.16 Rundvisning på 

Holsteinborg 

Herregård 

Porten i slottets 

vestfløj, Ørslevvej 

334, 4243 Rude, kl. 

19.00 og 20.30 

Ole G. Nielsen  

06.08.16 Guidet bustur til 

Sprogø 

Opsamling et 

centralt sted i Korsør 

kl. 14.00-17.00 

(oplyses ved 

tilmelding) 

 www.visitvestsjaelland.dk  

07.08.16 Rundvisning på 

Holsteinborg 

Herregård 

Porten i slottets 

vestfløj, Ørslevvej 

334, 4243 Rude, kl. 

12.00 og 13.30 

Ole G. Nielsen  

10.08.16 Rundvisning på 

Holsteinborg 

Herregård 

Porten i slottets 

vestfløj, Ørslevvej 

334, 4243 Rude, kl. 

19.00 og 20.30 

Ole G. Nielsen  

11.08.16 Rundvisning i 

Borupris 

Kl. 18.30. Nærmere 

om mødested, se 

hjemmesiden 

Bertel Hansen Fuglebjergegnens 

Lokalhistoriske Forening 

www.borupris.dk 

http://www.vestmuseum.dk/
http://www.vestmuseum.dk/
http://www.visitvestsjaelland.dk/
http://www.vestmuseum.dk/
http://www.visitvestsjaelland.dk/
http://www.borupris.dk/
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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  

14.08.16 Rundvisning på 

Holsteinborg 

Herregård 

Porten i slottets 

vestfløj, Ørslevvej 

334, 4243 Rude, kl. 

12.00 og 13.30 

Ole G. Nielsen  

15.08.16 Byvandring: 

Middelalderbyens 

gader 

Holbæk Museum, 

Klostergade 18, 

4300 Holbæk, kl. 

19.00 

Jen Dinsen www.vestmuseum.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 

17.08.16 Lokalhistorisk aften: 

Slagelses gamle 

virksomheder 

Slagelse Museum, 

Bredegade, 4200 

Slagelse, kl. 19.00 

Nærmere i 

dagspressen 

Slagelse Museum og 

Slaglosia 

 

17.08.16 Rundvisning på 

Holsteinborg 

Herregård 

Porten i slottets 

vestfløj, Ørslevvej 

334, 4243 Rude, kl. 

19.00 og 20.30 

Ole G. Nielsen  

19.-21. 

august 

Ringsted 

Middelalderfestival 

Se program på 

hjemmesiden eller i 

dagspressen 

 www.ringstedmiddelalder

festival.dk  

21.08.16 Rundvisning på 

Holsteinborg 

Herregård 

Porten i slottets 

vestfløj, Ørslevvej 

334, 4243 Rude, kl. 

12.00 og 13.30 

Ole G. Nielsen  

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  

22.08.16 Byvandring: 

Historiske bygninger 

Holbæk Museum, 

Klostergade 18, 

4300 Holbæk, kl. 

19.00 

Jen Dinsen www.vestmuseum.dk  

24.08.16 Rundvisning på 

Holsteinborg 

Herregård 

Porten i slottets 

vestfløj, Ørslevvej 

334, 4243 Rude, kl. 

19.00 og 20.30 

Ole G. Nielsen  

28.08.16 Bogudgivelse om 

”Fæstningen i 

Korsør” 

Fæstningen i 

Korsør, Søbatteriet 

7, 4220 Korsør 

Se nærmere i 

dagspressen 

 

28.08.16 Rundvisning på 

Holsteinborg 

Herregård 

Porten i slottets 

vestfløj, Ørslevvej 

334, 4243 Rude, kl. 

12.00 og 13.30 

Ole G. Nielsen  

http://www.slaglosia.dk/
http://www.vestmuseum.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/
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28.08.16 Foredrag: Holberg 

som jurist 

Tersløsegård, 

Holbergsvej 101A, 

Tersløse, 4293 

Dianalund, kl. 14.00 

Jon Stokholm www.tersloesegaard.dk  

31.08.16 Rundvisning på 

Holsteinborg 

Herregård 

Porten i slottets 

vestfløj, Ørslevvej 

334, 4243 Rude, kl. 

19.00 og 20.30 

Ole G. Nielsen  

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 

Tilmelding til Ole 

Skude, tlf. 5852 2458 

eller mail 

goskude@stofanet.dk  

Historisk Forening for 

Vestsjælland. 

www.histvestsj.dk 

24.09.16 Guidet tur: Tude 

Å/Pine Mølle 

Slusen ved 

Bildsøvej, kl. 14.00 

Helge Christiansen www.borupris.dk  

1. og 2. 

oktober 

Tissø 

Vikingemarked 

Fugledegård 

Formidlingscenter, 

Bakkendrupvej 28, 

4480 Store Fuglede 

kl. 10-16 

  

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  

http://www.tersloesegaard.dk/
http://www.vestmuseum.dk/
http://www.slaglosia.dk/
http://www.visitvestsjaelland.dk/
http://www.goerlevlokalarkiv.dk/
http://www.vestmuseum.dk/
mailto:goskude@stofanet.dk
http://www.histvestsj.dk/
http://www.borupris.dk/
http://www.gyrstinge.dk/
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27.10.16 Foredrag: Fire 

fortællinger om 

Trelleborg 

Slagelse Bibliotek, 

Stenstuegade, 4200 

Slagelse, kl. 19.00 

Andreas Bondo 

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 samt 

orientering om 

Skælskør Havns 

Historie 

Det Røde pakhus, 

Havnevej 10, 4230 

Skælskør, kl. 14.00 

Jørgen Kok Historisk Forening for 

Vestsjælland. 

www.histvestsj.dk 

07.02.17 Foredrag: 

Antvorskov, Hans 

Tavsen og 

reformationen 

Korsør 

Kirkehøjskole, Sct. 

Gertruds Hus, 

Kirkepladsen, 4220 

Korsør, kl. 10.00 

Carsten Egø Nielsen Hanne Møhr, mail: 

hannewormsvej@mail.dk  

04.04.17 Årsmøde med 

generalforsamling 

Fuglebjerg Kro Nærmere i kommende 

nyhedsbreve 

www.histvestsj.dk  

20.05.17 Sommertur til 

Nordsjælland 

 Nærmere i kommende 

nyhedsbreve 

www.histvestsj.dk  

16.09.17 Efterårstur til Reersø 

og Mullerup 

 Nærmere i kommende 

nyhedsbreve 

www.histvestsj.dk  

24.11.17 Udlevering af årbog 

2017 i Slagelse 

 Nærmere i kommende 

nyhedsbreve 

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. 

http://www.slagelse-lof.dk/
http://www.slaglosia.dk/
http://www.norrevangskirken.dk/
http://www.borupris.dk/
http://www.histvestsj.dk/
mailto:hannewormsvej@mail.dk
http://www.histvestsj.dk/
http://www.histvestsj.dk/
http://www.histvestsj.dk/
http://www.histvestsj.dk/
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Du kan altid framelde dig nyhedsbrevet ved at besvare mailen. Der er ingen forpligtigelser knyttet 

til modtagelsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carsten Egø Nielsens tilbud om FOREDRAG og LOKALHISORISKE TURE I Slagelse-

området pr. 1. juli 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

