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Side 1: Enkelte nye lokalhistoriske bøger/artikler , men mange ture
Side 2-5: Kort omtale af 9 nye lokalhistoriske bøger og artikler
Side 6-13: Arrangementer med lokalhistorisk indhold perioden juli 2017
til november 2018 – lige til at hænge på opslagstavlen.
Side 14: Nielsens historiske ture og foredrag.

Velkommen til Lokalhistorisk Nyhedsbrev nummer 49!
Vi har netop passeret midsommer, og som sædvanlig kan kvaliteten af vejret altid diskuteres. Men
det kan ikke diskuteres, at den lokalhistoriske interesse er stigende. Det afspejler sig i de mange
forskelligartede aktiviteter, der finder sted rundt om i Vestsjælland (ja, hele Danmark) med
lokalhistoriske islæt. Det er eksempelvis guidede ture, markeder af forskellig slags og naturligvis de
aktiviteter, som folk gør på egen hånd til de rigtig mange steder med mulighed for at folk kan guide
sig selv via de digitale muligheder eller til steder med ”gammeldags” informationstavler, der
desværre ofte bliver ødelagt eller bliver ulæselige af vind og vejr. Det kan heller ikke diskuteres, at
den historiske interesse generelt er stigende, jeg oplever af og til, at der er deltagere til foredrag, der
ikke er gråhårede! Måske skyldes interessen blandt andet, at der er kommet flere biograffilm med
historisk indhold – selv havde jeg stor fornøjelse af filmen om den norske konges valg i forbindelse
med den tyske besættelse af landet 9. april 1940. Det var danske Jesper Christensen i hovedrollen,
og et gjorde han som sædvanlig fremragende. Man skal nok heller ikke undervurdere betydningen
af DR’s Danmarkshistorie. Og jeg ved godt, at der i udsendelserne var enkelte skønhedsfejl, som
nogle havde stor fornøjelse af at påpege, men for mig var det vigtigste, hvis udsendelserne fremmer
den historiske interesse. Jeg møder også guider og foredragsholdere, der fortæller ikkedokumenterede ting, men hvis det skærper tilhørernes interesse for emnerne, er det jo også et formål
med en begyndende interesse.
Tilbage til dette nyhedsbrev: Lokalhistorisk udgivelser er der traditionelt ikke mange af om
sommeren, dog er denne gang nogle stykker, dels nye, dels et ”efterslæb” fra foråret. Jeg er nu
kommet på ”livslang pension”, som det hedder i brevene fra det offentlige, og det betyder, som
mange af jer vil vide, at der er rigeligt at tage sig til. Derfor er det også nogle måneder siden sidste
nyhedsbrev udkom. Modsat udgivelser, er der til gengæld mange ture og lignende, spredt ud over
hele Vestsjælland. Jeg får flest oplysninger om arrangementer i nuværende Kalundborg og Slagelse
Kommuner, men vil også gerne have fra nuværende Holbæk, Næstved, Ringsted og Sorø
Kommuner. Kontaktoplysninger står nederst på denne side.
Der er rigtig mange arrangementer de kommende måneder, og der er også kommet nye arrangører
til. Jeg fornemmer en tendens til, at mange arrangører er klar over, at det er svært at klare sig, hvis
man ikke er synlig og tilbyder noget, som interesserer befolkningen. Eksempelvis er der rigtig
mange tilbud om byvandringer, som plejer at være populære. Det gamle ordsprog om, ”at den lever
skjult, lever godt” er absolut ikke gældende. Det gælder også offentlige institutioner, der er nødt til
at vise deres eksistensberettigelse i større omfang end tidligere.
Jeg lovede i sidste nyhedsbrev, at orientere nærmere om sommerens tur i ”Nielsens historiske ture”.
Det er hurtig gjort, idet der ikke bliver nogle ture i sommer. Det har ikke været muligt at få det
passet ind mellem mange andre aktiviteter. Men turene skal nok vende tilbage på et tidspunkt, og
der er fortsat ture, hvor jeg deltager som guide, men turene er arrangeret af andre og slutter derfor
ikke med Idas hjemmebag!
Med venlig hilsen og god fornøjelse med udgivelserne/arrangementerne
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 (udkommer 2. august)
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 på året. 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 præsenteres i
forbindelse med en byvandring i Sandved den 2. august og koster 125 kroner. Fra den 3. august kan
den købes hos forfatteren, mail bertel@arlose.dk eller telefon 55456348 eller 24863711
2) Fuglebjergegnens Lokalhistoriske Forening: Årsskrift 2017.
Den meget aktive lokalhistoriske forening i Fuglebjerg har
udsendt årbogen for 2017. Den er på 112 sider og indeholder som
sædvanlig en række artikler af forskellige forfattere og med vidt
forskellige emner, både geografisk og tidsmæssigt. Årbogen
indledes med en artikel om Fuglebjerg-hallens tilblivelse. Det er
netop i år 50 år siden hallen blev indviet. Artiklen er skrevet af
Carsten Egø Nielsen. Foreningens formand, Bertel Hansen, har
bidraget med eller til ikke mindre end fire artikler, nemlig først en
sjov artikel om gårdnavne på egnen, og der er mange spændende
og mere eller mindre mærkværdige navne, eksempelvis
”Toppengrønne” og ”Skoffendrøje”. Næste artikel er skrevet
sammen med Jan Jørgensen, og handler om Fuglebjergs tre
apoteker. Lægen jan Jørgensen har skrevet om nogle af tidligere
tiders medikamenter, der solgtes fra apotekerne. Set med nutidens øjne og viden, virker nogle af de
tidligere medikamenter ikke specielt helbredende, måske snarere tværtimod! Den tredje artikel
handler om Flemstofte Maskinfabrik, og endelig har Bertel Hansen skrevet om møntfundene i
Skafterup. Men der er også andre forfattere. Jørgen Ravn har skrevet om skole- og kirkestier i og
omkring Fuglebjerg. Mange af disse stier er i dag helt forsvundet. Rolf de Neergaard har skrevet en
lille artikel om vejnavne i Gunderslevholm Skovdistrikt, og endelig har Poul H. Sørensen skrevet
sine erindringer fra hans tid på Hindholm Kost- og Realskole. Årbogen kan løbes hos Bertel
Hansen, mail bertel@arlose.dk eller telefon 55456348 eller 24863711.
www.borupris.dk
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Høng/Gørlev-området.
3) Gørlev Lokalhistoriske Forening og Arkiv: Nyhedsbrev, 21. årgang, nummer 2, maj 2017
Udover de naturlige foreningsmeddelelser om kommende og afholdte arrangementer m.v.,
indeholder nyhedsbrevet far Gørlev Lokalhistoriske Forening og Arkiv
også et par lokalhistorisk artikler. Den ene handler om Frederik den 6’s
guldur, som han lagde i en vugge i stuen hos gårdmand Jørgen Hansen
på Reersø. Gaven var som tak for en tjeneste, som Jørgen Hansen havde
udført for kongen midt under Englandkrigen i 1801. Jørgen Hansen
havde nemlig sejlet nogle af kongens vigtige dokumenter over
Storebælt. En bedrift, der også betød, at Jørgen Hansen blev udnævnt til
Dannebrogsmand. En anden artikel handler om Augerup Mølle, der
eksisterede fra 1825. De sidste rester af møllen blev fjernet i 1989.
Nyhedsbrevet indeholder også et par andre mindre artikler, blandt andet
om tidligere tiders vareautomater, hvor man kunne trække diverse varer
efter butikkernes lukketid. Endelig skal nævnes artiklen om lapidariet
ved Svallerup, hvor der står en samling af tidligere tiders kilometersten.
www.goerlevlokalarkiv.dk

Korsør-området.
4) Ole Seyffart Sørensen: Årbog for Korsør og omegn:
Indholdsfortegnelse 1-10
I 2008 udkom det første julehæfte sammen med Korsør Kalenderen. Siden er
hæftet vokset til nu at være en over 100 sider stor årbog for Korsør og omegn.
Ildsjælen bag årbøgerne Ole Seyffart Sørensen tilbyder nu en elektronisk
oversigt over indholdet i de første 10 årbøger. I alt er der skrevet 106 artikler
af 63 lokale forfattere. I registret kan der søges på artikler, forfattere, personer,
emner eller illustrationer. Af forfatterfortegnelsen kan man blandt andet
konstatere, at Ole Seyffart Sørensen selv har bidraget med artikler i alle 10
årbøger, det gælder også Villy Erling Jensen. Indholdsfortegnelsen kan fås ved
henvendelse til Lokalhistorisk Arkiv i Korsør eller direkte til Ole Seyffart
Sørensen på mail seyffart@post.tele.dk
5) Korsør Kunstforening: 50 års jubilæum
Korsør Kunstforening har haft 50-års jubilæum og udgav i den forbindelse at lille jubilæumsskrift.
Udover artikler om foreningens start og virksomhed gennem årene, som et jubilæumsskrift
selvfølgelig skal indeholde, er der også nogle spændende bredere artikler om kunstforeningernes
roller og kunstnernes forventninger til foreningerne. Som
”anderledes” emner er der en artikel om ”avisen og kunsten”
samt om kunstforeningens virke set fra en bogtrykkerens
perspektiv. Endelig er der an artikel om og af Korsørkunstneren Susanne Thea
Jubilæumsskriftet kan købes i en trykt udgave for 50 kroner i
Kongegaarden i Korsør, men kan også downloades frit fra
foreningens hjemmeside: www.korsoerkunst.dk
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Slagelse-området
6) Hejninge-Stillinge Lokalråd: 2 Sogne, nr. 3 (juni 2017)
2 Sogne, der udgives af Hejninge-Stillinge Lokalråd indeholder oversigt og
omtale af mange kommende aktiviteter i lokalområdet, men indeholder også to
lokalhistoriske artikler af Helge Christiansen, Bildsø. Den ene artikel fortæller
historien om nedlæggelsen af Hejninge Skole for 50 år siden, nemlig 1. april
1967, da lærer Johannes Larsen fratrådte efter næsten 37 år i jobbet. De 14 børn
fr de 3 yngste årgange blev flyttet til Stillinge Centralskole. Allerede fra 1955
havde de 4 ældste årgange fra Hejninge gået på Vestre Skole i Slagelse.
Skolebygningerne i Hejninge fra 1911 findes stadig og er nu en del af
Trelleborg Friskole. Den anden artikel handler om lynbranden på Gåsenger i
Kelstrup den 17. august 1929. Alle dyr blev reddet, og det samme gjorde en del
af maskinerne og inventaret fra stuehuset. Gården var forsikret for 107.000
kroner, og branden var i øvrigt den 4. lynbrand i sognet inden for en måned.
2 Sogne kan læses på nettet og fås i papirudgave i Brugsen i Kirke Stillinge.
www.2sogne.dk
7) Havrebjerg Nyt, 35. årgang, nummer 2, april 2017
Havrebjerg NYT, der udgives af Havrebjerg Sogneforening, bringer i det
seneste nummer en artikel om Havrebjerg Lokalarkivs arrangement med
Ib Hald Hansen, der fortalte barndomserindringer fra byen. Men der er
også en artikel om Frederik Pedersen Svane, der blev født på Guldkysten i
det nuværende Ghana, som på det tidspunkt var dansk. Svane endte som
degn i Havrebjerg gennem hele 34 år. Sluttelig skal nævnes, at Havrebjerg
Nyt bringer endnu et afsnit af Havrebjerg Valgmenigheds historie, skrevet
af valgmenighedspræst Jørgen Dilling-Hansen tilbage i 1979. Så alt i alt et
Havrebjerg Nyt med en del lokalhistorisk indhold.
www.havrebjerg.dk

8) Jørgen Weiberg: Kelstrup- og Næsby Strand. Fortid-nutid og fremtid (2017)
Der er kommet en ny ajourført udgave af Jørgen Weibergs e-bog med lokalhistoriske artikler om et
lidt større område end titlen lover. Udover tekster er der billeder og videoer. Hvis denne store
mængde af informationer og viden skulle udgives i trykt udgave, ville den fylde mange hundrede
sider, men den kan nu købes på en CD på Brinken 2, Kelstrup Strand, 4200 Slagelse eller på mail
potela@mail.dk, telefon 58549563.
www.fuententeventura-sol.dk

Sorø-området
9) Sorø Kommune i samarbejde med Dansk Vejhistorisk Selskab og Danmarks
Naturfredningsforening, Sorø: Krebshusalléen- et bevaret stykke chaussé fra 1780’erne.
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Sorø Kommune har i samarbejde med Dansk Vejhistorisk Selskab og Danmarks
Naturfredningsforening i Sorø udgivet en lille folder om det fredede stykke
chaussé, kaldet Krebshusalléen. Som lokalkendte kan regne ud ligger det
bevarede stykke vej overfor restaurant Krebshuset få kilometer fra Sorø ad den
gamle hovedvej mod Ringsted. Vejstykket, der blev fredet i 1965, står som et fint
minde om 1700-tallets vejbygningskunst. I folderen får vi hele historien om
stedet, og om vejens anlæggelse og omlægningen i 1950’erne, da trafikken blev
for voldsom. Folderen orienterer også om broerne over Tude Å på stedet gennem
tiderne, begyndende med en træbro og nu en betonbro. De flotte vejtræer, der
endnu ses på det fredede stykke vej, fungerede som orientering i tåge og snefog,
og gav desuden skygge om sommeren.

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 2018. 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.
NB: i oversigten er der lagt vægt på arrangementer for voksne, som er den primære målgruppe for
dette nyhedsbrev, men der afvikles også en del arrangementer for børn, se nærmere specielt på
diverse museers hjemmesider
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Arrangementer juli 2017 – november 2018.
Dato

Arrangement

13. april
til 31.
december
2017
15. april
til 31.
december
2017

Udstilling: Skælskør Skælskør
i brand”
Bymuseum, Algade
2, 4230 Skælskør

Fra 10.
februar.
Sluttidspunkt
ikke
oplyst
11.07.17

11.07.17
12.07.17

13.07.17

13.07.17

13.07.17
15.07.17

Udstilling: Mad
Money II – et
amerikanske B17
bombeflys
nødlanding ved
Kalundborg
Udstilling: Det
skider vi på

Sted og tidspunkt

Evt. guide eller
foredragsholder

Arrangør/nærmere
information
www.vestmuseum.dk

Kalundborg
Museum, Adelgade
23, 4400
Kalundborg

www.vestmuseum.dk

Kalundborg
Museum, Adelgade
23, 4400
Kalundborg

www.vestmuseum.dk

Foredrag: Nazismen Kirke Stillinge
og retsopgøret i
præstegård,
Slagelse
Stillingevej 53, 4200
Slagelse, kl. 19.30
(starter med en kort
gudstjeneste i
kirken)
Guidet vandretur på Omø Havn kl. 11.00
Omø
Rundvisning i
Porten i
Holsteinborg Kirke Holsteinborg Slots
og H. C. Andersens vestfløj, Ørslevvej
værelser
334, 4243 Rude, kl.
19.00 og 20.30
Byvandring i
Skælskør
Skælskør
Bymuseum, Algade
2, 4230 Skælskør,
kl. 19.30
Rundvisning
Borreby Herreborg,
kulturarv Borreby
Borrebyvej 41, 4230
Herreborg
Skælskør, kl. 15.00

Carsten Egø Nielsen

www.stillingekirke.dk

Lokal guide – navn
ikke oplyst
Guide ikke oplyst

www.omoe-ture.dk

Lokal guide – navn
ikke oplyst

www.vestmuseum.dk

Joachim
Castenschiold

Tilmelding;
www.borrebygods.dk

Byvandring i Sorø
mod Albertikrydset
Byvandring i
Slagelse – i
middelalderens
fodspor

Helge Torm

www.visitvestsjaelland.dk

Guide ikke oplyst

www.vestmuseum.dk

Torvet, 4180 Sorø,
kl. 14.00
Slagelse Museum,
Bredegade 11A,
4200 Slagelse, kl.
14.00

www.visitvestsjaellend.dk
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15.07.17

15.-23.
juli

16.07.17

17.-23.
juli
18.07.17
19.07.17

20.07.17

20.07.17
20.07.17

22.07.17

22.07.17

23.07.17

23.07.17

25.07.17
26.07.17

Guidet tur til Sprogø Casper Brandts
Plads, 4220 Korsør,
kl. 14.00
Vikingefestival
Trelleborg,
Trelleborg Allé 4,
Hejninge, 4200
Slagelse
Rundvisning i
Porten i slottets
Holsteinborg Kirke vestfløj, Ørslevvej
og H.C. Andersens 334, 4243 Rude kl.
værelser
12.00 og 13.30
Stenalderfestival
Sagnlandet Lejre,
Slangealléen, 4320
Lejre
Guidet vandretur på Omø Havn kl. 11.00
Omø
Rundvisning i
Porten i
Holsteinborg Kirke Holsteinborg Slots
og H. C. Andersens vestfløj, Ørslevvej
værelser
334, 4243 Rude, kl.
19.00 og 20.30
Byvandring i
Skælskør
Skælskør
Bymuseum, Algade
2, 4230 Skælskør,
kl. 19.30
Byvandring i Sorø
Sorø Torv, 4180
mod Akademihaven Sorø, kl. 14.00
Rundvisning
Borreby Herreborg,
skoldehuller og
Borrebyvej 41, 4230
skydeskår Borreby Skælskør, kl. 15.00
Herreborg

Kurt Rehder

Guidet tur til Sprogø Casper Brandts
Plads, 4220 Korsør,
kl. 14.00
Byvandring i
Slagelse Museum,
Slagelse – i
Bredegade 11A,
middelalderens
4200 Slagelse, kl.
fodspor
14.00
Rundvisning i
Porten i slottets
Holsteinborg Kirke vestfløj, Ørslevvej
og H.C. Andersens 334, 4243 Rude kl.
værelser
12.00 og 13.30
Omvisning i
Den runde p-plads
Sct.Bendt Kirke –
foran kirken. Kl.
med tårnur
14.00
Guidet vandretur på Omø Havn kl. 11.00
Omø
Rundvisning i
Porten i
Holsteinborg Kirke Holsteinborg Slots
vestfløj, Ørslevvej

Henning Christensen

Billet købes inden på:
www.sjællandsvestkyst.dk
www.vikingeborgentrelleborg.dk

Guide ikke oplyst

www.visitvestsjaellend.dk

www.sagnlandet.dk
Lokal guide – navn
ikke oplyst
Guide ikke oplyst

www.omoe-ture.dk

Lokal guide – navn
ikke oplyst

www.vestmuseum.dk

Helge Torm

www.visitvestsjaelland.dk

Joachim
Castenschiold

www.borrebygods.dk
NB: Tjek arrangementet:
en kilde oplyser det
afvikles, mens en anden
ikke omtaler det!
Billet købes inden på:
www.sjællandsvestkyst.dk

www.visitvestsjaellend.dk

Guide ikke oplyst

www.vestmuseum.dk

Guide ikke oplyst

www.visitvestsjaellend.dk

Anette Månsson

www.vestmuseum.dk

Lokal guide – navn
ikke oplyst
Guide ikke oplyst

www.omoe-ture.dk
www.visitvestsjaellend.dk
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27.07.17

29.07.17

29.07.17

30.07.17

02.08.17

02.08.17

03.08.17

03.08.17

05.08.17

05.08.17

06.08.17

09.08.17

09.08.17

og H. C. Andersens
værelser
Byvandring i
Skælskør

334, 4243 Rude, kl.
19.00 og 20.30
Skælskør
Bymuseum, Algade
2, 4230 Skælskør,
kl. 19.30
Byvandring i
Slagelse Museum,
Slagelse – i
Bredegade 11A,
middelalderens
4200 Slagelse, kl.
fodspor
14.00
Guidet tur til Sprogø Casper Brandts
Plads, 4220 Korsør,
kl. 14.00
Rundvisning i
Porten i slottets
Holsteinborg Kirke vestfløj, Ørslevvej
og H.C. Andersens 334, 4243 Rude kl.
værelser
12.00 og 13.30
Byvandring i
Sandved Børnegård,
Sandved samt
Klaksvej 1, 4262
udgivelse af bog om Sandved, kl. 19.00
Sandved
Rundvisning i
Porten i
Holsteinborg Kirke Holsteinborg Slots
og H. C. Andersens vestfløj, Ørslevvej
værelser
334, 4243 Rude, kl.
19.00 og 20.30
Byvandring i
P-pladsen ved
Slagelse omkring
Slagelse-Hallen,
Parkvej
Parkvej, 4200
Slagelse, kl. 19.00
Byvandring i
Skælskør
Skælskør
Bymuseum, Algade
2, 4230 Skælskør,
kl. 19.30
Byvandring i
Slagelse Museum,
Slagelse – i
Bredegade 11A,
middelalderens
4200 Slagelse, kl.
fodspor
14.00
Guidet tur til Sprogø Casper Brandts
Plads, 4220 Korsør,
kl. 14.00
Rundvisning i
Porten i slottets
Holsteinborg Kirke vestfløj, Ørslevvej
og H.C. Andersens 334, 4243 Rude kl.
værelser
12.00 og 13.30
Byvandring i
Sandved Børnegård,
Sandved
Klaksvej 1, 4262
Sandved, kl. 19.00
Rundvisning i
Holsteinborg Kirke

Porten i
Holsteinborg Slots

Lokal guide – navn
ikke oplyst

www.vestmuseum.dk

Guide ikke oplyst

www.vestmuseum.dk

Kurt Rehder

Billet købes inden på:
www.sjællandsvestkyst.dk

Guide ikke oplyst

www.visitvestsjaellend.dk

Bertel Hansen og Poul www.borupris.dk
Erik Pedersen
Tilmelding til Bertel
Hansen, tlf. 55456348
eller 24863711
Guide ikke oplyst
www.visitvestsjaellend.dk

Torben Hansen og
Carsten Egø Nielsen

www.slaglosia.dk

Lokal guide – navn
ikke oplyst

www.vestmuseum.dk

Guide ikke oplyst

www.vestmuseum.dk

Henning Christensen

Billet købes inden på:
www.sjællandsvestkyst.dk

Guide ikke oplyst

www.visitvestsjaellend.dk

Bertel Hansen og Poul www.borupris.dk
Erik Pedersen
Tilmelding til Bertel
Hansen, tlf. 55456348
eller 24863711
Guide ikke oplyst
www.visitvestsjaellend.dk
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og H. C. Andersens
værelser
10.08.17

Byvandring i
Skælskør

12.08.17

Byvandring i
Slagelse – i
middelalderens
fodspor
Historisk mad:
Stenaldermad

12.08.17

12.08.17

13.08.17

15.08.17

16.08.17

19.08.17

20.08.17

20.08.17

23.08.17

23.08.17

vestfløj, Ørslevvej
334, 4243 Rude, kl.
19.00 og 20.30
Skælskør
Bymuseum, Algade
2, 4230 Skælskør,
kl. 19.30
Slagelse Museum,
Bredegade 11A,
4200 Slagelse, kl.
14.00
Torben Hansen,
Bakkevej, 4200
Slagelse, kl. 17.00

Guidet tur til Sprogø Casper Brandts
Plads, 4220 Korsør,
kl. 14.00
Rundvisning i
Porten i slottets
Holsteinborg Kirke vestfløj, Ørslevvej
og H.C. Andersens 334, 4243 Rude kl.
værelser
12.00 og 13.30
Byvandring i
Valdemarstatuen på
Ringsted
Ringsted Torv, 4100
Ringsted kl. 19.00
Rundvisning i
Porten i
Holsteinborg Kirke Holsteinborg Slots
og H. C. Andersens vestfløj, Ørslevvej
værelser
334, 4243 Rude, kl.
19.00 og 20.30
Byvandring i
Slagelse Museum,
Slagelse – i
Bredegade 11A,
middelalderens
4200 Slagelse, kl.
fodspor
14.00
Rundvisning
Borreby Herreborg,
kulturarv Borreby
Borrebyvej 41, 4230
Herreborg
Skælskør, kl. 13.00
Rundvisning i
Porten i slottets
Holsteinborg Kirke vestfløj, Ørslevvej
og H.C. Andersens 334, 4243 Rude kl.
værelser
12.00 og 13.30
Byvandring i Melby Årby Sognegård, kl.
samt
19.00
virksomhedsbesøg
hos familien Vølund
Rundvisning i
Porten i
Holsteinborg Kirke Holsteinborg Slots
og H. C. Andersens vestfløj, Ørslevvej
værelser
334, 4243 Rude, kl.
19.00 og 20.30

Lokal guide – navn
ikke oplyst

www.vestmuseum.dk

Guide ikke oplyst

www.vestmuseum.dk

Kurt Rehder

www.slaglosia.dk
Tilmelding nødvendig til
Torben Hansen, tlf.
26637782
Billet købes inden på:
www.sjællandsvestkyst.dk

Guide ikke oplyst

www.visitvestsjaellend.dk

Guide ikke oplyst

www.vestmuseum.dk

Guide ikke oplyst

www.visitvestsjaellend.dk

Guide ikke oplyst

www.vestmuseum.dk

Joachim
Castenschiold

www.borrebygods.dk

Guide ikke oplyst

www.visitvestsjaellend.dk

Guide ikke oplyst

www.visitvestsjaellend.dk
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24.08.17

Byvandring: Rundt
om Sct. Mikkels
Kirke i Slagelse

26.08.17

Byvandring i
Slagelse – i
middelalderens
fodspor
Rundvisning i
Holsteinborg Kirke
og H.C. Andersens
værelser
Rundvisning i
Holsteinborg Kirke
og H. C. Andersens
værelser

27.08.17

30.08.17

01.09.17

03.09.17

04.09.17

09.09.17

11.09.17

20.09.17

23.09.17

28.09.17

03.10.17

Kalundborg
Korstogsfestival,
grundlæggelsen af
Kalundborg for 850
år siden
Byvandring i
Mullerup

Indgangen ved Sct.
Mikkels Kirke,
Rosengade, 4200
Slagelse, kl. 14.00
Slagelse Museum,
Bredegade 11A,
4200 Slagelse, kl.
14.00
Porten i slottets
vestfløj, Ørslevvej
334, 4243 Rude kl.
12.00 og 13.30
Porten i
Holsteinborg Slots
vestfløj, Ørslevvej
334, 4243 Rude, kl.
19.00 og 20.30
Kl. 16.00-21.00

Toelstangsvej 29,
Mullerup, 4200
Slagelse,kl. 14.00
Foredrag: De
Mejerigården,
Vestindiske Øer og Hovedgade 38A,
den danske
Undløse, 4340
slavehandel
Tølløse, kl. 19.30
Efterårstur til Reersø Nærmere i
og Mullerup
efterfølgende
nyhedsbreve
Omvisning i Sct.
Sct. Bendts Kirke,
Bendts Kirke
4100 Ringsted, kl.
19.00
Foredrag:
Sct. Peders
Antvorskov og Hans Sognegård,
Tausen
Herrestræde 1, 4200
Slagelse, kl. 10.00
Tur til Fugledegård Mødested:
Fugledegård,
Bakkendrupvej 28,
4480 Store Fuglede,
kl. 14.00
Foredrag: Pigerne på Ældrecentret
Sprogø
Elmelunden,
Elmelunden 1, 4450
Jyderup kl. 16.00
Foredrag: Mellem
Kongehavecentret,
de to stationer i
Svendsgade, 4200
Slagelse
Slagelse, kl. 19.00

Carsten Egø Nielsen

www.aktivitetscentre.slag
else.dk

Guide ikke oplyst

www.vestmuseum.dk

Guide ikke oplyst

www.visitvestsjaellend.dk

Guide ikke oplyst

www.vestmuseum.dk

Jørgen og Henning
Christensen

www.goerlevlokalarkiv.dk

Carsten Egø Nielsen

Lokalhistorisk Forening
Jernløse

Jørgen Arnam-Olsen

Historisk Forening for
Vestsjælland
www.histvestsj.dk
www.vestmuseum.dk

Martin Pavon

Carsten Egø Nielsen

Henning Fougt
(formand for
Fugledegård) og
museumsinspektør
Josephine Bican
Carsten Egø Nielsen

www.borupris.dk
Tilmelding til Jørgen
Ravn, tlf. 55454006

Carsten Egø Nielsen

ARF Multimedia

Ældresagen SvinningeJyderup
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12.10.17

16.10.17

18.10.17

23.10.17

23.10.17

25.10.17

26.10.17

30.10.17

07.11.17

09.11.17

15.11.17

16.11.17

Foredrag: De
Vestindiske Øer og
den danske
slavehandel
Tur:
Militærhistoriske
spor

Orø Forsamlingshus,
Brøndevej 24, Orø,
4300 Holbæk, kl.
14.00
Røsnæs Naturskole,
Røsnæsvej 458,
4400 Kalundborg,
kl. 15.00
Guidet tur til Sprogø Casper Brandts
Plads, 4220 Korsør,
kl. 14.00
Foredrag: De
Præstegårdsladen,
Vestindiske Øer og Sønderupvej 9, 4242
den danske
Boeslunde, kl. 14.00
slavehandel
Foredrag: De
Høng Gymnasium,
Vestindiske Øer og Hovedgade 2, 4270
den danske
Høng, kl. 19.30
slavehandel
Foredrag: De
Gørlev Bibliotek, kl.
Vestindiske øer og 19.00
den danske
slavehandel
Foredrag;
Slaglosia, Slagelse
Vikingerne
Bibliotek,
Stenstuegade, 4200
Slagelse, kl. 19.00
Foredrag: Pigerne på NæstvedArkiverne,
Sprogø
Jernbanegade 12b,
4700 Næstved, kl.
19.00
Foredrag: Slagelses Hashøj
gamle forretninger
pensionistforening,
Hvilebjergskolen,
Kirkerupvej 18,
4200 Slagelse, kl.
14.30
Foredrag: De
Aktivitetshuset,
Vestindiske Øer og Nytorv, 4340
den danske
Tølløse, kl. 19.30
slavehandel
Foredrag: Kvindeliv Samlingssalen på
på landet
Skolen i Fuglebjerg,
Sandvedvej 24, 4250
Fuglebjerg. Kl.
19.00
Foredrag: Fra
Slaglosia, Slagelse
vikinger til Hvider
Bibliotek,
Stenstuegade, 4200
Slagelse, kl. 19.00

Carsten Egø Nielsen

Orø Pensionistforening

Guide ikke oplyst

www.visitvestsjaelland.dk

Curt Asklund

Billet købes inden på:
www.sjællandsvestkyst.dk

Carsten Egø Nielsen

Boeslunde Sogns
Hyggeklub

Carsten Egø Nielsen

Grænseforeningen for
Gørlev og Høng
www.grænseforeningen.d
k
www.goerlevlokalarkiv.dk

Carsten Egø Nielsen

Klaus Ebbesen

www.slaglosia.dk
Tilmelding til LOF
www.slagelse.lof.dk

Carsten Egø Nielsen

www.naestvedarkiverne.d
k

Carsten Egø Nielsen

Carsten Egø Nielsen

Lokalhistorisk Forening
for Tølløse-egnen

Mie Andersen

www.borupris.dk

Trine Borake

www.slaglosia.dk
Tilmelding til LOF
www.slagelse.lof.dk
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24.11.17

30.11.17

05.02.18

08.02.18

22.02.18

21.03.18

22.03.18

22.03.18

10.04.18
19.05.18
09.09.18
23.11.18

Udlevering af årbog Sct. Peders
2017 i Slagelse
Sognegård,
Herrestræde1, 4200
Slagelse, kl. 14.00
Foredrag: De
Slaglosia, Slagelse
verdenssensationelle Bibliotek,
vestsjællandske
Stenstuegade, 4200
kirker
Slagelse, kl. 19.00
Foredrag: Pigerne på Kaarsbergcenret, Dr.
Sprogø
Kaarsbergsvej 3,
4180 Sorø, kl. 19.00
Foredrag
Slaglosia, Slagelse
Bibliotek,
Stenstuegade, 4200
Slagelse, kl. 19.00
Foredrag
Slaglosia, Slagelse
Bibliotek,
Stenstuegade, 4200
Slagelse, kl. 19.00
Generalforsamling Høng Gymnasium,
og foredrag: London Hovedgaden 2, 4270
kalder.Hilsen til
Høng, kl. 19.30
Herluf og Viggo
Foredrag
Slaglosia, Slagelse
Bibliotek,
Stenstuegade, 4200
Slagelse, kl. 19.00
Generalforsamling Slaglosia, Slagelse
Bibliotek,
Stenstuegade, 4200
Slagelse, kl. 19.00
Generalforsamling i
Sorø
Sommertur til Fyn
Historisk Forening
for Vestsjælland
Efterårstur til
Historisk Forening
Glænø, Basnæs m.v. for Vestsjælland
Udlevering af årbog Historisk Forening
2018 i Korsør
for Vestsjælland

www.histvestsj.dk

Andreas Bonde
Hansen

www.slaglosia.dk
Tilmelding til LOF
www.slagelse.lof.dk

Carsten Egø Nielsen

Sorø
Husholdningsforening

Nærmere i kommende www.slaglosia.dk
nyhedsbreve

Nærmere i kommende www.slaglosia.dk
nyhedsbreve

Henning Bonde og
Finn Jensen

www.grænseforeningen.d
k

Nærmere i kommende www.slaglosia.dk
nyhedsbreve

Nærmere i kommende www.slaglosia.dk
nyhedsbreve

Nærmere i kommende
nyhedsbreve
Nærmere i kommende
nyhedsbreve
Nærmere i kommende
nyhedsbreve
Nærmere i kommende
nyhedsbreve

www.histvestsj.dk
www.histvestsj.dk
www.histvestsj.dk
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 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
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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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Carsten Egø Nielsens tilbud om FOREDRAG og LOKALHISORISKE TURE pr. 1. juli 2017:
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
Slagelses gamle forretninger
Jernbaner og roebaner i Vestsjælland
Antvorskov Kloster og Slot
Slagelse set fra luften – Sylvest Jensens mange luftfotos
Hans Tausen og Antvorskov

Historiske foredrag:







Pigerne på Sprogø
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

Rejseforedrag:



Australien
De dansk vestindiske Øer

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
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