Lokalhistorisk Nyhedsbrev nummer 50a – november 2017
•
•

Side 1: ”Nødudgave” af Lokalhistorisk Nyhedsbrev med mange nye
lokalhistoriske bøger/artikler
Side 2-9: Kort omtale af 16 nye lokalhistoriske bøger og artikler

Velkommen til Lokalhistorisk Nyhedsbrev nummer 50a!
Lokalhistorisk Nyhedsbrev er nu nået til nummer 50, hvilket vel godt kan siges
at være en form for jubilæum. Derfor bliver det markeret på den måde, at der vil
udkomme ikke mindre end to nummer 50, nemlig dette nummer 50a og i december nummer 50b!
Det lyder jo meget godt, men skal sandheden frem, skyldes det nu mere stor aktivitet hos
undertegnede. Det har betydet, at det er mange måneder siden Lokalhistorisk Nyhedsbrev udkom
sidst. Men det har også betydet, at jeg ikke har haft mulighed for til dette nummer at udarbejde den
sædvanlige oversigt over arrangementer og aktiviteter med lokalhistorisk indhold. Derfor vil dette
nummer 50a alene indeholde omtale af de lokalhistoriske bøger og artikler, som jeg har kendskab til
frem til deadline 15. november.
Lokalhistorisk Nyhedsbrev nummer 50b, der udsendes omkring 20. december, vil så indeholde
omtale af de lokalhistoriske bøger/artikler, som jeg har fået kendskab til fra perioden 15. november
til 15. december samt den sædvanlige oversigt over arrangementer og aktiviteter med lokalhistorisk
indhold fra perioden januar 2018 og resten af 2018. Så når du modtager Lokalhistorisk Nyhedsbrev
nummer 50b, vil der stadig være nogle dage tilbage til at købe de omtalte udgivelser, hvis du skal
bruge dem som julegave. Ellers vil de fleste udgivelser sikkert også kunne købes efter jul, men
erfaringen viser, at flere af de faste årlige udgivelser er blevet ”samlerobjekter”, og dermed hurtigt
bliver udsolgt.
En af årsagerne til den noget anderledes udsendelse af ”Lokalhistorisk Nyhedsbrev” er, at jeg nu er
blevet folkepensionist, og det giver godt nok mange, nye muligheder, som man lige skal lære at
administrere. Og jeg har haft svært ved at sige ”nej” til alle de opfordringer, der har været til
foredrag, foreningsarbejde, artikler, ture og bøger. Tiden går meget hurtigt, når der i gennemsnit
skal holdes et foredrag om dagen et eller andet sted på Sjælland, Lolland-Falster eller Fyn, og det
bliver heller ikke ved med at gå. Så jeg har besluttet at opfylde de forpligtigelser, jeg allerede har
påtaget mig i 2018, men fra 2019 er det slut med foredrag udenfor mit lokalområde. Der skal trods
alt også være tid til andre aktiviteter end de lokalhistoriske.
Så er der jo også ved at være valg til kommunalbestyrelserne, og naturligt nok er der mange andre
emner, der fylder mere i valgløfterne end de lokalhistoriske, der ofte gemmer sig under begreberne
”kultur” eller ”kulturarv”. Baseret på efterhånden mange års erfaringer med valgkampe og
deltagelse i kulturkonferencer med valgte politikere og lignende, må jeg konstatere, at oplevelsen
næsten altid er den samme: Der siges alt det, som mange af vælgerne gerne vil høre, men de
efterfølgende nødvendige handlinger og initiativer udebliver i stort omfang. Og jeg synes erfaringen
er den samme uanset om politikerne er blå, røde eller grønne, eller hvad, man nu kan være i dansk
politik. Da ”Lokalhistorisk Nyhedsbrev” ikke er partipolitisk eller modtager offentlig støtte, er min
eneste opfordring i den forbindelse: Brug din valgret og stem på en person eller et parti, som du har
tillid til!
Med venlig hilsen og god fornøjelse med udgivelserne
Carsten Egø Nielsen
Tlf. 58506620 eller 23444492
carsten.egoe.nielsen@hotmail.com
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Nye udgivelser med lokalhistorisk indhold.
Fuglebjerg-området.
1) Bertel Hansen: Sandved – en stationsby og dens huse.
Bertel Hansen har skrevet endnu en bog med et emne fra
den tidligere Fuglebjerg Kommune. Han er formand for
Fuglebjergegnens Lokalhistorisk Forening, og var også
forfatter til bogen om Fuglebjerg Kro, der udkom
tidligere i 2017. Sammen med næstformanden i
foreningen Poul-Erik Pedersen, har Bertel Hansen
sammen med forhenværende mekaniker i Sandved, Niels
Christian Petersen, gået byen igennem. Niels Christian
Petersen er født i Sandved og har boet der hele sit liv, så
hans erindringer går næsten 70 år tilbage. Disse erindringer har Bertel Hansen efterfølgende
suppleret med arkivstudier. Resultatet er blevet en ikke mindre end 210 siders bog i A4-format!
Bogen beskriver Sandveds udvikling og afvikling. Byen begyndte som tre gårde og 3-4 huse.
Væksten kom for alvor, da byen blev stationsby på Slagelse-Næstved-banen, der åbnede i 1892 –
for netop 125 år siden. Tilsvarende tog afviklingen af byens mange butikker og virksomheder fart,
da samme bane lukkede i 1971, og folk kørte til nabobyerne for at handle. Bogen koster 125 kroner,
og kan købes hos forfatteren, mail bertel@arlose.dk eller telefon 55456348 eller 24863711
www.borupris.dk

Høng/Gørlev-området.
2) Gørlev Lokalhistoriske Forening og Arkiv: Nyhedsbrev, 21. årgang, nummer 3, oktober
2017.
Ud over de naturlige foreningsmeddelelser om kommende og afholdte
arrangementer m.v., indeholder nyhedsbrevet fra Gørlev Lokalhistoriske
Forening og Arkiv som altid også et par lokalhistorisk artikler. Den ene handler
om Ølshøj, der i dag i lokalområdet nok er mere kendt som Vandværkshøj. Vi får
historien om højen, hvor der i 1909 blev etableret en vandbeholder, der dog
mistede sin betydning omkring 1973. I dag er området et af Gørlev Bys
rekreative områder. Den anden artikel er om kunstmaleren Eyvind Olesen fra
Svallerup. Han blev født og voksede op i Svallerup, men var i ungdommen
splittet i forhold til om han skulle leve op til forældrenes forventning om, at han
skulle blive præst eller han skulle følge sin egen lyst og blive kunstmaler. Det
endte med, at han blev kunstmaler. Han debuterede i 1932 og fik for alvor sit
gennembrud i 1941 på sommerudstillingen på Statens Museum for Kunst. Ejvind
Olesen døde i Sorø i 1995. I nyhedsbrevet er også aftrykt fire eksempler på
Olesens værker
www.goerlevlokalarkiv.dk
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3) Lokalhistorisk Forening for Høng Kommune. Lokalhistorisk Nyt, 31. årgang, nummer 2,
september 2017.
Ligesom ”naboforeningen ” i Gørlev har Lokalhistorisk Forening for
Høng Kommune udsendt medlemsblad, der dækker foreningens
aktiviteter i 2. halvår af 2017.Foreningemeddelelserne er suppleret med
en familiehistorie fra Herslev, fortalt af Orla Nielsen fra Gørlev. Desuden
er der en artikel om en af områdets markante fysiske vartegn, nemlig
Løve Mølle. Den er skrevet af Niels E. Jensen. Møllen har siden 1961
været ejet og drevet af Løve Møllelaug, og lauget sikrer blandt andet
vedligeholdelsen af møllen. Netop nu er der blevet lagt ny
spånbeklædning. Foreningen i Høng har også udnævnt to nye
æresmedlemmer, og har nu i alt fire æresmedlemmer, herunder tidligere
borgmester Niels Baunegaard Nielsen, der blev æresmedlem i forbindelse
med hans 90 års fødselsdag.
www.honglhf.dk
4) Hanne Brandt: Det gamle Reerslev – historier fra Reerslev Sogn.
Hanne Brandt, der har boet i Reerslev i 24 år, har udgivet bogen ”Det gamle
Reerslev – historier fra Reerslev Sogn”. Hun har i forbindelse med bogens
tilblivelse besøgt omkring 50 mennesker i alderen 60-95 år, alle med
tilknytning til området. Det er der kommet en bog på 180 sider ud af, men de
mange erindringer betyder, at der senere vil komme et bind 2. Første bind har
sit primære fokus på kvarteret omkring Bøgebjergvej og Hestehaven, mens det
kommende bind 2 vil omhandle resten af sognet. Bogen koster 240 kroner og
kan bestilles hos forlaget Almuebøger www.almueboeger.dk . Dette forlag har i
øvrigt udgivet rigtig mange bøger med tilknytning til Vestsjælland, så det er en
god ide at kigge nærmere på den nævnte hjemmeside, og faktisk er der en del
bøger på udsalg netop nu.
5) Lokalhistorisk Forening for Høng Kommune: Lokalhistorie om Tjørnelunde og Tindinge
Banke i årene 1880-2006.
Det er en omfangsrig bog, som Lokalhistorisk Forening for Høng
Kommune har udgivet. Bogen er på ikke mindre end små 500 sider i A4format! Den har i øvrigt samme format som foreningens tidligere
udgivelser om Hallenslevs sogns historie og bogen om De Reerslev
Gårde. Jeg ved ikke, hvad den nye udgivelse vejer, men det er ikke en
man lige læser på sengekanten. Emnet er Tjørnelunde og Tindinge
Bankers historie i cirka 140 år. Bogen kan betragtes som en registratur
over de enkelte ejendomme på de valgte veje, og for hver ejendom får vi
så historien om det pågældende sted. Det kan være fortællinger om
stedet, men også oplysninger fra diverse arkivalier som kirkebøger,
folketællinger, tinglysninger og ejendomsregistre. Oplysningerne er ofte
suppleret med kortmateriale samt billeder, både ældre og nutidige.
Billedernes motiver kan være både ejendommen, men heldigvis også
nogle af de personer, der har boet eller arbejdet på stedet. Nogle ejendomme ved man selvfølgelig
mere om end andre, ligesom nogle ejendomme har haft større betydning for området end andre.
Derfor er der større beskrivelser af eksempelvis mejeriet og telefoncentralen. Bogen må siges, at
være meget lokalhistorisk, og er et fantastisk veldokumenteret opslagsværk for folk, der bor eller
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har boet eller kommer til at bo i området. Den koster 350 kroner og kan købes i centerkiosken i
Høng eller gennem lokalhistorisk forening.
www.honglhf.dk

Kalundborg-området.
6) Kalundborg Arkæologi Forening: 30. årgang nr. 3, september 2017.
Kalundborg Arkæologiforening har udsendt nyhedsbrev med en række
spændende artikler om det arkæologiske arbejde og fund i foreningens
geografiske område. Gunnar Jørgensen, der har erfaring med arkæologisk
arbejde siden slutningen af 1960’erne, og i øvrigt er en fremragende fortæller,
skriver om fund fra Ubby. Artiklen indeholder også en række billeder af nogle
af de spændende fund fra forskellige historiske perioder. Foreningens formand,
David Barry, beretter om foreningens hjælp med at udgrave en boplads fjernt fra
de hjemlige egne, nemlig i Tåstrup. Og det er også ham, der skriver om sjældne
detektorfund fra vikingetid, nemlig om bronzematricer og – patricer til
produktion af små pyntenitter og/eller presblik med blomster- eller rosetmotiver.
Nogle af de sjældne fund er gjort i omegnen af Kalundborg.
Foreningens hjemmeside kan findes ved at på Museum Vestsjællands hjemmeside:
www.vestmuseum.dk/museumsforening/Kalundborg_Arkæologiforening.aspx
7) Fund & Fortid, nummer 3, 2017
Fund & Fortid, dom udgives af Sammenslutningen af Danske
Amatørarkæologer, har udsendt nummer 3 i 2017. Bladet indeholder en
artikel af Jens Nielsen fra Kalundborg. Han er en kendt og respekteret
amatørarkæolog, der har beskæftiget sig med arkæologi i mange år og
har udgivet flere bøger, specielt fra hans hjemegn i Raklev Sogn.
Artiklen i Fund & Fortid hedder ”Et splittet depot af flintforarbejder”, og
handler om de mange fund af forarbejdet flint, der er fundet langs kysten
ad halvøen Asnæs syd for Kalundborg. Jens Nielsens tese er, at de
mange fund kan været et depot for flintforarbejder. Depotet er imidlertid
i nyere tid blevet forstyrret og splittet på grund af diverse markarbejder.
Dateringen er formentlig mellem stenalderen slutning og ind i
bronzealderen.
www.arkaeologi-sda.dk
8) Arkivernes Hjul
Sidste år udsendte ”Paraplyen”, der er paraplyorganisation for de otte lokalhistoriske arkiver i
Kalundborg Kommune, for første gang ”Arkivernes Jul”, der var tænkt som en genoptagning af den
tidligere ”Jul i Kalundborg”, der udkom fra 1938-1995. Nu følger ”Arkivernes Hjul” med ”h” foran
jul for at markere, at denne udgave af årbogen ikke har det primære fokus på julen, men på de gode
lokalhistoriske fortællinger, der kan læses med udbytte hele året. Der er fortællinger fra hele den
nuværende Kalundborg Kommune, og bogen kan købes på de otte lokalarkiver til 120 kroner for de
120 sider.
Årbogen indeholder artikler om blandt andet:
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•

Vinde Helsinge Fri- og Efterskole
En Kærbydreng på Middelhavstog
Fra færgehavn til industrihavn
Bygmesteren fra Høng
En Snertinge-dyrlæges strøtanker
Det Maritime Aktivitetshus på Røsnæs
Gørlev Hesteskue og Kræmmermarked
Loch Ness’ Venner
Dødsklokkernes dystre klemt
Grevindestien
Strandhotel Røsnæs
L. Wittrock Isenkram Høng
Fra grusgrav til naturperle
De 100 huse
Brammingnisser og julestemning
Dyrehøjgård
Kalundborg L’hombreklub af 1863
En mand og hans kulturdrømme
Masser af liv og forandring blandt de døde
Quisisana
Det skete for 100 år siden
Karoline Graves og Hjulspind – om det der har rørt sig i Kalundborg kommune i årets løb.

www.arkivparaplyen.dk

Korsør-området.
9) Per Krogsgaard Larsen, Kay-Verner Christiansen og Ole Seyffart Sørensen (redaktør):
Årbog for Korsør og omegn 2017.
I 2008 udkom det første julehæfte sammen med Korsør Kalenderen.
Siden er hæftet i den 11. udgave vokset til nu at være en 100 sider stor
årbog for Korsør og omegn. I alt er der 13 artikler af 11 forskellige
forfattere, heraf fire nye. Fra næste år vil der også ske fornyelse i
redaktionen, idet den bliver udvidet med Kirsten Slot Larsen, der udover
at være leder af Korsør Kulturhus også er leder af Slagelse Arkiverne.
En af årets længere artikler er skrevet af Gorm Egeberg, og artiklen
fortæller historien om den markante fotograf Helge Langkow, der
efterlod sig en perle af lokalhistoriske fotografier fra perioden 19341955. Netop forfatteren til artiklen er som medlem af arbejdsudvalget
ved Lokalhistorisk Arkiv med til at sikre disse billedes fremtid ved at få
dem digitaliseret og offentliggjort på www.arkiv.dk Forfatteren var også
ansvarlig for en udstilling om Langkow tidligere på året.
Årets øvrige artikler er som sædvanlig et miks af fortid, nutid og fremtid og af mange vidt
forskellige emner og tidsperioder. Så der er som altid noget for enhver smag. Prisen er 120 kroner
og som altid er det klogt at skynde sig at købe bogen, da den normalt altid blive hurtigt udsolgt. Den
kan købes hos boghandleren, Søberg Vin, Føtex og på Korsør Bibliotek.
Årets artikler er følgende:
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Ib Larsen: Højvande og kystsikring
Gorm Egeberg: Helge Langkow
Mads Olsen: Volleyklubben Vestsjælland
Halfdan Bjarne Thorsen: Barndoms- og ungdomsliv på Lilleø
Kay-Verner Christiansen: Korsør Gasstation
Villy Jensen: Den gråstrubede lappedykker
Anders Nielsen: Strandkolonien Granskoven
Kurt Rehder: Ormeslev Friskole
Jimmy Petersen: Aage Thatis Hansen
Frederik Jakobsen: Non scholae, sed vitae, 3
Ole Seyffart Sørensen: Da Jernbanen kom til byen
Ole Seyffart Sørensen: Fra Arkivets kasser, 9
Ole Seyffart Sørensen: Året der gik

Skælskør-området
10) Lissi Jørgensen Pedersen og Finn Pedersen: Landsbyerne Tranderup, Egerup. Lindeskov
& Dyrehaven.
Ægteparret Lissi Jørgensen Pedersen og Finn Pedersen har gjort det igen! Nemlig
at få udarbejdet og udsendt endnu en omfattende bog om nogle af landsbyerne i
deres lokalområde omkring Boeslunde. Denne gang handler bogen om Tranderup,
Egerup, Lindeskov & Dyrehaven. Ligesom de øvrige tidligere bøger, kan den nye
bog karakteriseres som en art registratur over ejendommene i de nævnte
landsbyer. Hver enkelt ejendom gennemgås helt tilbage fra midten af 1600-tallet
og frem. Vi får kendskab til hvilke familier, der har boet i de enkelte ejendomme.
Disse oplysninger suppleres for nogle ejendommes vedkommende med beboernes
egne beretninger samt med både ældre og nutidige fotos. Udover de enkelte
ejendommes historie, er der også de overordnede historier om landsbyerne,
eksempelvis Borreby Dyrehave, som blev indlemmet i Skælskør Kommune i
1932. I Dyrehaven ligger Skælskør Lystskov, hvor nu blandt andet
vandrerhjemmet og Gigtsanatoriet ligger. Skælskørs første vandrehjem var i øvrigt i den nuværende
restaurant ”Kildehus” ved Skælskør Campingplads. Bogen kan erhverves hos forfatterne på telefon
2420 8915 eller 5150 6983. Her kan også købes resterende eksemplarer af parrets bog om
Sønderupsønder og Øster Bøgebjerg. Forfatterparrets øvrige udgivelser er alle udsolgte.
11) Skælskør Egnshistoriske Arkiv: 50 års jubilæum 12. juni 2017
Skælskør Egnshistoriske Arkiv fyldte 12. juni 2017 50 år. Det blev markeret
på dagen blandt andet med udgivelse af en lille folder. Folderen indeholder
alene nogle få faktuelle oplysninger, eksempelvis om de bygninger, som
arkivet har holdt til i, arkivets fire stiftere, lederne gennem årene samt en
enkelt side om arkivets historie. Endelig er der lidt om arkivets
forskelligartede arbejde. Men alt i alt må man sige, at det er et beskedent
jubilæumsskrift, som formentlig udleveres gratis.
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12) Skelskør Roklub: Skelskør Roklub 100 år, 1917-2017
Skelskør Roklub fyldte 100 år den 28. juni 2017, og udgav i den anledning
et 72 sider stort jubilæumsskrift i A4-størrelse. Så man må sige, at der her
er ofret noget mere end på det egnshistoriske arkivs 50 års jubilæum. Det
har da også kun lade sig gøre med støtte fra lokale sponsorer. Indholdet i
jubilæumsskriftet falder i tre dele. Den første og største del er erindringer
fra vidt forskellige borger for hvem, roklubben har haft betydning. Disse
erindringer er fra vidt forskellige borger, og er derfor også vidt forskellige.
Den længste beretning er fra Egon Christoffersen, der nedskrev
erindringerne i 1983, hvor han havde været aktiv i klubben i 30 år. Efter
erindringerne følger en tidslinje for klubbens historie og udvikling, herunder
også en oversigt over formændene i de 100 år. Vi får også uddrag af
klubbens forhandlingsprotokoller, og til sidst er der en flot billedkavalkade fra klubbens virke og
aktiviteter, herunder forskellige generationers ”kanindåb”. Jeg har ingen viden om, hvor bogen kan
købes, men foreningens formand er Margit Geil.

Slagelse-området
13) Foreningen Jul i Slagelse: Jul i Slagelse 2017. 24. årgang
Med et flot vinterbillede af Knudsrødgård i Bildsø, har Foreningen Jul i
Slagelse udsendt 24. årgang af Jul i Slagelse. Og netop fordi det er 24.
årgang, er forsiden også udformet som en julekalender med 24 låger, og når
man bladrer op på første side, kan man se forsiderne på de 24 årgange. Meget
godt fundet på! Julen er jo også tiden med mange traditioner, og det gælder
også for indholdet i årets julehæfte. Efterhånden har det udviklet sig til, at der
er nogle ”faste forfattere”, der leverer en eller flere artikler hvert år. Og disse
”faste” suppleres så af nye forfatter, og det giver en god kombination af
erfaring og nye impulser. Men fælles for alle artiklerne er, at de på hver sin
måde er et godt bidrag til belysning af lokalhistorien i Slagelse-området. Jeg
skal ikke fremhæve nogle artikler frem for andre, men blot nævne artiklerne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vibeke Hvidtfeldt: Julemandens værksted. Forandringens vinde.
Helge Christiansen: Sangen om Hans Tausen
Poul Hansen: Jul på posthuset
Hans Plovgaard: H. C. Andersens skoleophold i Slagelse
Helge Christiansen: Kelstrup helligkilde – og Slagelseegnens andre helligkilder
Børge Riis Larsen: Nogle testimonier fra Slagelse lærde Skole
Børge H. Larsen; I egne fodspor gennem skoven
Jørgen Mikkelsen: Fra Slagelse til Vestindien. En dansk læges oplevelser på St. Croix og St.
Thomas 1864-1883
Helge Christiansen & Ole G. Nielsen: Knudsrødgård i Bildsø
Ole Pedersen: Den nye banegård
Hanne Hansen: Teaterfaciliteter i Slagelse gennem årene
Carsten Egø Nielsen: Kammerat Marker – en markant kommunist i Slagelse
Ib Mathiesen & Børge Riis Larsen: Slagelse Garden – 40 år i musikkens tegn
Børge Riis Larsen: Slagelse Lokalarkiv – og Slagelse Leksikon
Vibeke Hvidtfeldt: Gå tur hos Bahne
Ole G. Nielsen: Politistationen i Rytterstaldstræde
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Som det ses en meget varieret samling af artikler tidsmæssigt og emnemæssigt. Og så kan jeg
tilføje, at Jul i Slagelse er værd at investere de 100 kroner i alene på grund af Årets Kravlenisse!
Kan købes hos Bog & Ide i Vestsjællandscentret.
www.julislagelse.nu
14) Hejninge-Stillinge Lokalråd: 2 Sogne, nr. 4 (august 2017) og nr. 5 (oktober 2017)
2 Sogne, der udgives af Hejninge-Stillinge Lokalråd
indeholder oversigt og omtale af mange kommende
aktiviteter i lokalområdet, men indeholder også flere
lokalhistoriske artikler af Helge Christiansen, Bildsø.
En artikel handler om Stillinge idrætsforening, der i
november 2017 kan fejre intet mindre end 150-års
jubilæum. Foreningen blev oprettet i 1867 som en
skytteforening. Baggrunden var en national bølge, der
gik over landet efter nederlaget og tabet af Holsten og
Slesvig i 1864. Siden da er aktiviteterne udvidet med
gymnastik, skydning, håndbold, fodbold, petanque og
badminton. Nogle af aktiviteterne har ikke været
tilbudt hele tiden. En anden artikel har også lidt
relation til idrætsforeningen, idet den handler om Stillinge sportsplads ved det tidligere mejeri.
Denne blev indviet umiddelbart efter besættelsestiden, nemlig den 8. juli 1945. Indvielsen havde da
også flere nationale programpunkter, men Stillinge vandt også 6-2 over Vemmelev i fodbold! I det
nyeste nummer af 2 Sogne beskriver Helge Christiansen to billeder fra den jubilerende Stillinge
Idrætsklub, nemlig et damehåndboldhold fra 1957 samt Ingrid Nielsens gymnastikhold.
2 Sogne kan læses på nettet og fås i papirudgave i Brugsen i Kirke Stillinge.
www.2sogne.dk
15) Havrebjerg Nyt, 35. årgang, nummer 3, august 2017 og nummer 4, oktober 2017.
Havrebjerg NYT, der udgives af Havrebjerg
Sogneforening, bringer i augustnummeret en lille
artikel af Vagn Petersen på Gravestykket. Her
efterlyser han arkæologiinteresserede med en
begrundelse, at han blandt andet på sin egen grund
finder store flintepilespidser, ligesom han er stødt
på et kompakt stenlag et spadestik nede. I bladet
får vi også tredje afsnit af Havrebjerg
Valgmenigheds historie, skrevet af
valgmenighedspræst Jørgen Dilling Hansen. Fjerde
afsnit af denne historie, kan læses i det
efterfølgende nummer af Havrebjerg Nyt fra
oktober 2017.
www.havrebjerg.dk

8

Sorø-området
16) Sorø Museumsforening: Nyhedsbrev, september 2017
Sorø Museumsforening har udsendt nyhedsbrev med omtale af efterårets
aktiviteter, som ofte for foredragenes vedkommende sker i samarbejde med
Sorø Arkæologiforening. Nyhedsbrevet indeholder også et par lokalhistoriske
artikler: Vibeke Beltoft skriver om Krebshusalléen, som er det fredede stykke
vej lige uden for Sorø på vej mod Ringsted ad den tidligere hovedvej A1.
Alléen ligger lige overfor restaurant Krebshuset. Sorø Kommune har i år
udgivet en folder om alléen. Denne folder var omtalt i Lokalhistorisk
Nyhedsbrev nummer 49 fra sommeren 2017. Nyhedsbrevets anden artikel er
skrevet af Jørgen from Andersen, der bl.a. er kendt som en engageret rundviser
på Hauchs Physiske Cabinet i Sorø. Denne artikel handler da også om et
museums historie, nemlig Sorø Akademis Museum, der var Sorøs første
museum.

Om Lokalhistorisk Nyhedsbrev.
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 600 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 600 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.
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