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Velkommen til Lokalhistorisk Nyhedsbrev nummer 50b!
Som beskrevet i lokalhistorisk nyhedsbrev nummer 50a, har jeg på grund af andre aktiviteter måtte
dele nyhedsbrev nummer 50 i to: Nummer 50a, der alene omhandlede udgivelser, der blev udgivet
frem til 15. november og så dette nummer 50b, der indeholder udgivelser fra perioden 15. november
til nu. Endvidere er der i dette nyhedsbrev den sædvanlige oversigt over arrangementer med
lokalhistorisk indhold dækkende perioden helt frem til november 2018. (i hvert fald dem, jeg har
fået kendskab til).
Der er endnu nogle dage til juleaften, og det betyder, at der stadig er mulighed for at nå at købe
nogle af de nedenstående omtalte udgivelser til julegaver og/eller mandelgave. Som altid har der
været mange udgivelser op til jul, dels de traditionelle julehæfter og årbøger, der heldigvis kommer
hvert år, dels enkeltstående udgivelser af erfarne eller mindre erfarne forfattere. Så der er nok at
vælge imellem, og meget tyder på, at den stigende historiske interesse også slår igennem på salget
af de mange udgivelser. I hvert fald får jeg jævnligt oplysninger om udgivelser, der hurtigt bliver
udsolgt, så det er bare med at komme op ad sofaen, hvis der er en udgivelse, man ikke kan leve
uden, eller kender en, der ikke kan leve uden. Der kan gå flere år imellem, at man ser tidligere
udgivelser til salg igen i diverse genbrugsbutikker. Jeg får eksempelvis stadig henvendelser om en
bog, jeg udgav i 2006, og som blev udsolgt samme år, Kun en enkelt gang siden har jeg set et brugt
eksemplar til salg i en genbrugsbutik, selv om jeg følger godt med og ved, hvilke ugedage, de sætter
nye bøger frem til salg.
Som jeg også skrev i nyhedsbrev nummer 50a, har jeg i min folkepensionisttilværelse fået påtaget
mig for meget. Og det betyder, at jeg trapper min omfattende foredragsvirksomhed ned. Fra 2019
holder jeg kun foredrag i mit geografiske nærområde. Jeg har brug for mere tid til at skrive og til
foreningsarbejde samt til frivilligt lokalhistorisk arbejde. Jeg har erhvervsmæssigt været ”på
landevejen” siden 1972, og det skal slutte på et tidspunkt. Men der skal også være tid til at se og
opleve verden uden for lokalområdet, det bliver blot på en anden måde, eksempelvis ture, hvor
andre sørger for ens transport og indkvartering. Jeg har allerede været på flere sådanne ture hos
firmaer, der har specialiseret sig i ture med historiske emner og indhold. Det kan jeg godt anbefale,
da jeg alle tre gange har haft gode og kyndige guider, der ikke skulle gøre oplevelserne til ”shows”,
som meget efterhånden ellers skal være.
Til sidst vil jeg ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Lad os håbe den stigende
historiske interesse fortsætter med mange gode udgivelser, ture, foredrag, tv-udsendelser,
biograffilm og andre arrangementer.

Med venlig hilsen og god fornøjelse med udgivelserne og arrangementerne
Carsten Egø Nielsen
Tlf. 58506620 eller 23444492
carsten.egoe.nielsen@hotmail.com

1

Nye udgivelser med lokalhistorisk indhold.
Høng/Gørlev-området.
1) Gørlev Lokalhistoriske Forening og Arkiv: Nyhedsbrev, 21. årgang, nummer 4, december
2017.
Den første af de lokalhistoriske artikler i denne udgave af nyhedsbrevet
fra Gørlev Lokalhistoriske Forening og Arkiv, handler om Godsforvalter
Mynster på Bødstrup, der ligger i Drøsselbjerg Sogn. Baggrunden for at
skrive en artikel om ham er, at han gendigtede to, og oversatte 36 af
Luthers salmer. Som bekendt har 2017 været markeret som ”Luther-år”,
idet det er 500 år siden Luther slog sine 95 teser op i Wittenberg og
dermed startede det, vi senere har kaldt ”reformationen”. Mynster havde
sit virke på Gørlev-egnen fra 1839, hvor han blev godsforvalter på
Aagaard, men allerede året efter skiftede han job til Bødstrup, hvor han
levede til sin død i 1885.Artiklen er skrevet af lokalhistorikeren Helge
Christiansen fra Bildsø. En anden artikel er erindringer om jul og vinter i
1940’erne ved Kirke Helsinge og Mullerup Havn. Erindringerne er
skrevet/fortalt af Poul Hallebye-Hansen. Den tredje artikel fortæller om,
da både Gørlev og Helsinge mistede sine skøjtesøer, og som man næsten kan regne ud, er årsagen
den tørlægning, der har fundet sted overalt i Danmark helt frem til 1960’erne. Nu er tendensen
delvis vendt, og der genskabes flere og flere af de tidlige søer og våde enge. Således etablerede den
daværende Gørlev Kommune i 1993 en lille sø i det omtalte gamle søområde. Udover de tre
længere artikler indeholder nyhedsbrevet også nogle kortere artikler samt diverse
foreningsmeddelelser.
www.goerlevlokalarkiv.dk

Korsør-området.
2) Mogens Jensen og Gorm Egeberg: Korsør Svømme- og Livredningsklub. Minder fra tiden
i benzinhavnen 1932 til 1954.
En købstad ved vandet har naturligvis haft en svømmeklub længe før der i de
fleste andre større byer blev bygget svømmehaller. Korsør er ingen
undtagelse, og Korsør Svømme- og Livredningsklub har nu fået sin egen bog,
i hvert fald for perioden 1932 til 1954, og hvor er det dejligt, at der også er
mulighed for at udgive bøger om forholdsvis ”snævre” emner. Perioden
dækker tiden fra klubbens stiftelse til benzinhavnens område bliver en del af
Flådestation Korsør. Bogen falder naturligt i to dele. Første del er klubbens
historie, dokumenteret ud fra de bevarede protokoller fra klubben.
Gennemgangen er kronologisk og suppleres med eksempelvis avisudklip og
mange samtidige billeder. Anden del er minder og oplevelser fra mange
forskellige personer, der havde med klubben at gøre på den ene eller anden
måde, primært naturligvis aktive svømmere. Udover erindringer fra klubben
og stævnerne, er der også erindringer om tiden generelt fra nogle af de
pågældende, eksempelvis en del om, hvordan de oplevede tiden under den
tyske besættelse 1940-45. Endelig er der et efterskrift, hvor vi får historien om en af tidens store
kvindelige svømmere, nemlig Ragnhild Hveger og hendes indirekte betydning for klubben. I øvrigt
skal sluttelig nævnes, at klubben medlemsmæssigt var den største på Sjælland udenfor Københavnsområdet. Bogen er overalt spækket med mange relevante billeder, hvoraf undertegnede i hvert fald
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aldrig har set hovedparten offentliggjort før. Den 148 sider store bog koster 149 kroner og kan
købes hos boghandlerne i Korsør og Skælskør samt på Korsør Bibliotek. Men man skal være hurtig.
Sidste opdatering er, at der kun er omkring 30 eksemplarer tilbage.

Skælskør-området.
3) Initiativgruppen: Jul i Skælskør 2017 (med tilhørende 30-års-jubilæumshæfte)
Det går godt for initiativgruppen bag årbogen Jul
i Skælskør. I hvert fald er det nu lykkedes i 30 år
at få udsendt en udgave. En af årsagerne til denne
succes skyldes selvfølgelig, at årbogen har en
kvalitet, der betyder, at en god del af køberne
sikkert er trofaste år efter år, og dette solide
fundament bliver så suppleret med ”løse” købere,
hvor et eller flere af årbogens emner lige rammer
deres personlige interesse. Og det er ikke svært,
da årbogen – også 2017-udgaven – er en blanding
af mange emner, både indholdsmæssigt og
tidsmæssigt. Det er næsten helt uoverskueligt, når
man ser indholdsfortegnelsen. Men konceptet med mange mindre overordnede artikler om mange
vidt forskellige emner i stedet for få større og mere dybtgående artikler om færre emner, ser ud til at
holde år efter år. Årbogen er i år på små 100 sider, og suppleres som nævnt med et særskilt
jubilæumshæfte, der skildrer nogle af initiativerne i hele 30-års-perioden, eksempelvis årbøgernes
meget flotte omslag. I jubilæumshæftet får vi også et gensyn med hvordan den stabile
initiativgruppe så ud i sine yngre dage! Det vil være meget pladskrævende at bringe en oversigt
over samtlige artikler. Uden at forklejne de øvrige artikler, bed undertegnede især mærke i de fire
artikler om Det gamle Hotel Skælskør, de mange jubilæumsartikler om Skælskør Tennisklub (100
år), Kanehøj Møllelaug (35 år), Skelskør Roklub (100 år), Skælskør Egnshistoriske Arkiv (50 år),
Boeslunde Gymnastikforening (150 år), Julemærkemarcherne (40 år), Skælskør Kunstforening (25
år) samt Lions Club i Skælskør (40 år). Men der er også spændende artikler om nogle af egnens
virksomheder, eksempelvis Boeslunde Bageri og Skælskør Vulkaniseringsanstalt. Jul i Skælskør
kan købes hos boghandleren i Algade i Skælskør.

Slagelse-området.
4) Torben Hansen: Slagelse historie 2. Latinskolen og den danske Skole ind til 1800.
Torben Hansen, mangeårig ivrig og kyndig amatørarkæolog i Slagelseområdet, har tidligere udgivet en bog om Slagelses historie frem til byens
købstadsrettigheder i 1288. Denne udgivelse var primært baseret på
arkæologiske fund. Nu har Torben Hansen udgivet endnu en bog, denne
gang om skolehistorien i Slagelse. Bogens udgivelse falder i god
forlængelse af temaet på Arkivernes Dag den 11. november, hvor temaet
netop var skolerne i den nuværende kommune og de fire tidligere
kommuner. Torben Hansens bog falder i to dele. Første del handler om
Slagelse latinskoles historie fra starten på Antvorskov Kloster til
nedlæggelsen i 1852, hvor den fysisk holdt til på Bredegade. Det var her
bl.a. H.C. Andersen var elev. Bogens anden del handler om skolerne i
Slagelse Købstad og nærmeste omegn, herunder også kort om
rytterskolerne. Torben Hansen har som grundlag for bogen lavet et grundigt
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researcharbejde, og heldigvis er der henvisninger til dokumentationen. Det er også lykkedes Torben
Hansen at udarbejde en komplet oversigt over rektorerne ved latinskolen, ligesom vi får nogle
spændende beretninger om livet som skoleholder og om de tilsyn, der blev ført med skolerne fra
statsmagtens side. Bogen koster 150 kroner og kan købes hos boghandleren i VestsjællandsCentret
eller på www.bod.dk
5) Hejninge-Stillinge Lokalråd: 2 Sogne, nr. 6, december 2017
Den lokalhistoriske artikel i denne udgave af 2 Sogne handler om
Tårnhøj Mølle. Og som sædvanlig er forfatteren Helge Christiansen, der
endnu en gang øser af sin store viden om det lokalområde, hvor han selv
er født og opvokset og boet det meste af hans liv. Ud over lokalområdets
historie falder denne artikel også ind under et andet af Helge
Christiansens interesseområde, nemlig møller.
Tårnhøj Mølle lå omkring den nuværende adresse Grønhøjvej 2, og blev
bygget i 1874. Møllen tog navn efter den nærliggende bronzealderhøj
Tornehøj, der er det højeste punkt i Stillinge Sogn. I 1877 blev der
bygget et bageri til. I årene omkring århundredeskiftet skiftede møllen
ejer en del gange. Den blev revet ned i 1967, og en af de sidste kunder
var forfatterens far, der i 1950 imidlertid selv købte en mindre kværn. Og
dermed var det slut med turene til møllen for forfatteren og hans far.
2 Sogne kan læses på nettet og fås i papirudgave i Brugsen i Kirke Stillinge.
www.2sogne.dk

Sorø-området.
6) Jul i Sorø Anno 1953: Jul i Sorø 2017 (65. årgang)
I 2016 takkede den tidligere redaktion af Jul i Sorø af efter en lang og
velfortjent indsats, og nye kræfter tog heldigvis over. Det er således anden
årgang med ny redaktion, men 65. årgang af Jul i Sorø, hvilket må siges at
være en bedrift. Men det viser, at der selv i nye digitale tider er behov for et
godt gammeldags julehæfte i papir. Jul i Sorø er i år på små 90 sider og
indeholder 20 forskellige artikler af stort set lige så mange forskellige
forfattere. Mange af artiklerne har et eller andet element, der vedrører Sorø
Sø, men der er også artikler, der indirekte markerer 500 året for Luthers teser
i Wittenberg. Det drejer sig om en artikel om kirken fra katolsk tid til
reformationen og en artikel om branden i Sorø Kloster, der jo i lighed med
andre klostre blev nedlagt som konsekvens af reformationen. Der er også en
artikel om en kunstner i Sorø, nemlig billedhuggeren Betty Engholm. En
meget ny historie tidsmæssigt er artiklen om Sorøs værtsskab i forbindelse
med optagelserne til DR´s store serie ”Historien om Danmark”. Serien blev generelt godt modtaget,
om end ”nørder” altid kan finde forbedringsmuligheder, og gerne havde set deres eget lokalområde
fremhævet noget mere. Jul i Sorø bevæger sig også lidt uden for købstadens område. Eksempelvis
er der en artikel om gården Fuglager i Alsted, om et gæstebud i forbindelse med Kongsgaarden i
Vester Broby, om republikken på Suserupvej og om Sorø Sønderskov. Som sædvanlig er
billedkvaliteten høj, så årets julehæfte lever op til tidligere års standard på alle måder. Jul i Sorø kan
købes hos boghandleren i Sorø og hos boghandleren i VestsjællandsCentret i Slagelse.
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7) Ole Hoff-Clausen: Storgade. Erhverv. Mennesker. Bygninger.
82-årige Ole Hoff-Clausen, der i mange år ligesom sin farfar og far før
ham, drev dametøjsforretningen Johs. Clausen på Storgade i Sorø, har
udgivet en bog om livet i Storgade i Sorø. Han har i 40 år samlet
materiale, billeder, postkort og lignende om de mange forskellige
forretninger og andre erhverv, der har haft adresse på Storgade gennem
de sidste 150 år. Jeg har ikke selv haft bogen i hånden, men ud fra
avisomtalen tyder det på, at bogen detaljeret gennemgår de enkelte
adresser på Storgade og fortæller, hvilke forretninger eller andet erhverv,
der har været det pågældende sted gennem årene, herunder også lidt om
de mennesker, der ejede dem. Bogen udkom den 26. november, men er
allerede udsolgt. Ifølge det oplyste skulle der komme et andet oplag i
januar 2018, og man kan reservere et eksemplar hos boghandleren i Sorø.
Den koster 300 kroner.
www.soroebilleder.dk

Vestsjælland.
8) Historisk Forening for Vestsjælland: Årbog 2017.
Historisk Forening for Vestsjælland, der oprindelig hed Historisk Samfund for
Sorø Amt, har en lang historie bag sig. Den blev stiftet i 1911 og har med få
undtagelser hvert år udgivet en årbog. Med 2017-udgaven er vi kommet til
årbog nummer 104. Redaktionen har altid bestræbt sig på, at artiklerne
geografisk kommer godt rundt i det gamle Sorø Amt, og det er også lykkedes
denne gang. Der er artikler om Fjenneslevmagle i nord til Skælskør i syd og
alt her imellem. Emnemæssigt spænder de seks artikler også vidt, mens
artiklerne tidsmæssigt mest omhandler 1800 og 1900-tallet.
Årets artikler er:
 Helge Torm: Da N.P. Jakobsen afbildede Sønderkildegård i Lynge
Eskilstrup
 Hans Burchardt: En korsørdrengs øjenvidneberetning fra besættelsesårene 1944-45
 Jonna Egø Nielsen og Henning Jahn: Specialundervisningens historie i Slagelse kommune
 Knud Bruun Rasmussen: De gamles Hjem i Slagelse
 Bertel Hansen: Fjenneslevmagle-fæstebonden Neumanns fejde med herredsfoged Harhoff
 Helge Torm: Sporene efter arkitekten M.G. Bindesbøll i Sorø Amt, del 1.
Årbogen er udleveret/sendt til foreningens medlemmer. Øvrige interesserede kan købe den hos
boghandlerne i Korsør, Skælskør, Sorø og Slagelse.
www.histvestsj.dk
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HUSK OGSÅ som gavemuligheder de lokalhistoriske bøger, der blev omtalt i Lokalhistorisk
Nyhedsbrev nummer 50a:









Bertel Hansen: Sandved – en stationsby og dens huse. (kan købes hos forfatteren. tlf. 24863711
eller bertel@arlose.dk)
Hanne Brandt: Det gamle Reerslev – historier fra Reerslev Sogn. (kan købes på
www.almueboeger.dk)
Lokalhistorisk Forening for Høng Kommune: Lokalhistorie om Tjørnelunde og Tindinge Banke
i årene 1880-2006. (kan købes i Centerkiosken i Høng eller på Lokalarkivet/Biblioteket i Høng)
Arkivernes Hjul 2017 (kan købes hos de otte lokalarkiver i Kalundborg Kommune)
Per Krogsgaard Larsen, Kay-Verner Christiansen og Ole Seyffart Sørensen (redaktør): Årbog
for Korsør og omegn 2017. (kan købes hos boghandleren i Korsør samt på Korsør Bibliotek)
Lissi Jørgensen Pedersen og Finn Pedersen: Landsbyerne Tranderup, Egerup. Lindeskov &
Dyrehaven. (kan købes hos forfatterne, tlf. 24208915)
Skelskør Roklub: Skelskør Roklub 100 år, 1917-2017 (kan formentlig købes hos klubben
formand Margit Geil)
Foreningen Jul i Slagelse: Jul i Slagelse 2017. 24. årgang (kan købes hos boghandleren i
VestsjællandsCentret)

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.
Listen forsøger alene at omtale offentlige arrangementer, herudover er der naturligvis mange
arrangementer, der alene er for fx en enkelt forenings medlemmer.
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 december 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

08.01.18

Suså Egnshistorisk
Forening, Glumsø
Kro, Storegade 2,
4171 Glumsø, kl.
19.30
Foredrag: De
Sognehuset, Store
vestindiske øer og
Fuglede, Fugledevej
den danske
35, 4480 Store
slavehandel
Fuglede, kl. 14.30
Lokalhistorisk aften: Fuglebjerg
”Faster Thora
Bibliotek, Byagervej
fortæller”
1, 4250 Fuglebjerg,
kl. 19.00
Foredrag: De
Ka´du huske, Lynge
vestindiske øer og
Sognelade,
den danske
Lyngevej 8, 4180
slavehandel
Sorø, kl. 19.00
Foredrag: Fund fra Ringsted Museum,
før Ringsted blev til Køgevej 41, 4100
Ringsted, kl. 19.00
Spisning og
Café Tre Konger,
foredrag: Tragedien Østergade 3, 4180
i Albertikrydset på
Sorø, kl. 17.30
befrielsesdagen
Foredrag: De
Hyggeklubben,
vestindiske øer og
Stillinge Præstegård,
den danske
4200 Slagelse, kl.
slavehandel
13.00
Foredrag: Ringsted Ringsted Museum,
Kloster
Køgevej 41, 4100
Ringsted, kl. 14.00
Rundvisning i Sct.
Runde p-plads foran
Bendts Kirke,
kirken, kl. 11.00
Ringsted

11.01.18

16.01.18

16.01.18

18.01.18

22.01.18

23.01.19

25.01.18

29.01.18

Udstilling: Mad
Money II – et
amerikanske B17
bombeflys
nødlanding ved
Kalundborg
Foredrag: De
vestindiske øer og
den danske
slavehandel

Sted og tidspunkt

Evt. guide eller
foredragsholder

Kalundborg
Museum, Adelgade
23, 4400
Kalundborg

Arrangør/nærmere
information
www.vestmuseum.dk

www.vestmuseum.dk

Carsten Egø Nielsen

Carsten Egø Nielsen

www.borupris.dk
Tilmelding til Fuglebjerg
Bibliotek:
www.naesbib.dk
Carsten Egø Nielsen

Kirsten Christensen

www.vestmuseum.dk

Dines Bogø

Tilmelding nødvendig
Tilmelding:
www.cafetrekonger.dk

Carsten Egø Nielsen

Knud Brichs

www.vestmuseum.dk

Kirsten Henriksen

Tilmelding nødvendig
www.vestmuseum.dk
Tilmelding nødvendig
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05.02.18

06.02.18

15,02.18

19.02.18

22.02.18

22.02.18

22.02.18

27.02.28

07.03.18

08.03.18

12.03.18

20.03.18

21.03.18

22.03.18

Foredrag: Pigerne på Kaarsbergcentret,
Sprogø
Dr. Kaarsbergsvej 3,
4180 Sorø, kl. 19.00
Foredrag: Pigerne på Vetterslev Sogn,
Sprogø
Vetterslev Bygade
27, 4100 Ringsted,
kl. 14.30
Generalforsamling Slaglosia, Slagelse
Bibliotek,
Stenstuegade, 4200
Slagelse, kl. 19.00
Foredrag: Pigerne på NæstvedArkiverne,
Sprogø
Jernbanegade 12B,
4700 Næstved, kl.
15.00
Foredrag:
Ringsted Museum,
Humlerorehus og
Køgevej 41, 4100
Gods
Ringsted, kl. 14.00
Foredrag: De nyeste Slaglosia, Slagelse
arkæologiske
Bibliotek,
middelalderundersø Stenstuegade, 4200
gelser ved
Slagelse, kl. 19.00
Kalundborg
Videooptagelse fra Fællessalen, Skolen
FIF´-scenens
i Fuglebjerg,
”Landmandsliv”
Sandvedvej 24, 4250
Fuglebjerg, kl. 19.00
Foredrag:
Sognehuset ved Sct.
Kirkehistorien i
Mikkels Kirke, 4200
Slagelse
Slagelse, kl. 14.00
Generalforsamling Samlingssalen,
og foredrag:
Gørlev
Traktortur til
idrætsefterskole, kl.
Nordkap
19.00
Foredrag: Nyeste
Slaglosia, Slagelse
arkæologiske
Bibliotek,
undersøgelse fra
Stenstuegade, 4200
Borgring
Slagelse, kl. 19.00
Rundvisning i Sct.
Runde p-plads foran
Bendts Kirke,
kirken, kl. 19.00
Ringsted
Generalforsamling Cafe Fuglen,
(Fuglebjergegnens
Byagervej 17, 4250
lokalhistoriske
Fuglebjerg, kl. 19.00
forening)
Generalforsamling Høng Gymnasium,
og foredrag: London Hovedgaden 2, 4270
kalder. Hilsen til
Høng, kl. 19.30
Herluf og Viggo
Foredrag:
Slaglosia, Slagelse
Udgravningerne ved Bibliotek,

Carsten Egø Nielsen

Sorø
Husholdningsforening

Carsten Egø Nielsen

Nærmere i kommende www.slaglosia.dk
nyhedsbrev

Carsten Egø Nielsen

Bent Mejer-Larsen

Martin Pavon,
Museum Vestsjælland

www.vestmuseum.dk
Tilmelding nødvendig
www.slaglosia.dk

www.borupris.dk

Carsten Egø Nielsen

Kurt Frederiksen

www.goerlevlokalarkiv.dk

Nanna Holm,
www.slaglosia.dk
Østsjællands Museum

Kirsten Henriksen

www.vestmuseum.dk
Tilmelding nødvendig
www.borupris.dk

Henning Bonde og
Finn Jensen

www.grænseforeningen.d
k

Jesper Borck,
www.slaglosia.dk
Museum Vestsjælland
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10.04.18

12.04.18

14.04.18

21.04.18

17.05.18

26.05.18
14.08.18

08.09.18
23.11.18

Tidselbjerg i
Slagelse
Generalforsamling
på Hotel Postgården
Sorø
Foredrag: Pigerne på
Sprogø

Tur til Holmegård,
glasværket og
mosen
Byvandring i
Sandved

Stenstuegade, 4200
Slagelse, kl. 19.00
Historisk Forening
for Vestsjælland, kl.
19.00
Buerup
Forsamlingshus,
Buerupvej 24, 4450
Jyderup, kl. 19.00
Glasværksvej 55,
Fensmark, 4700
Næstved, kl. 13.30
Klaksvej 1, 4262
Sandved, kl. 13.30

Kirkebesøg: Hårslev Hårslev Kirke,
Kirke
Hårslevvej 27A,
4262 Sandved, kl.
19.00
Sommertur til
Historisk Forening
Nakskov-området
for Vestsjælland
Rundvisning
Overjæger Mogens
Borupris og
Andersens Korsvej,
Grundtvigsdyssen
kl. 18.30
Efterårstur til
Historisk Forening
Næstved
for Vestsjælland
Udlevering af årbog Historisk Forening
2018 i Korsør (Sct. for Vestsjælland
Gertruds sognehus)

Nærmere i kommende www.histvestsj.dk
nyhedsbrev
Carsten Egø Nielsen

Kristoffer B. Pedersen www.borupris.dk

Bertel Hansen

www.borupris.dk
Tilmelding Bertel Hansen,
tlf. 24863711
www.borupris.dk

Nærmere i kommende www.histvestsj.dk
nyhedsbrev
Bertel Hansen
www.borupris.dk

Nærmere i kommende www.histvestsj.dk
nyhedsbrev
Nærmere i kommende www.histvestsj.dk
nyhedsbrev

Lokalhistorisk nyhedsbrev omtaler nyere lokalhistorisk litteratur og lokalhistoriske arrangementer i
det vest- og sydsjællandske lokalområde og udkommer ca. 5 gange årligt. En speciel velkomst til de
nye modtagere - nu er vi over 700 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 privat 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 700 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.
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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 pr. 1. januar
2018:
Lokalhistoriske foredrag: (kontakt: carsten.egoe.nielsen@hotmail.com)










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 – myter og sandheder
De dansk vestindiske Øer og den danske slavehandel
Grønland i fortid og nutid

Rejseforedrag:




Australien
De dansk vestindiske Øer
New Zealand

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
Rundt om Sct. Mikkels Kirke
Fra Østre Skole gennem Anlægget over Sygehuset og Sct. Mikkels Kirkegård og tilbage til
centrum ad Kirkegårsstien
Nordbyen med Andersvænge
Slots Bjergby
Sct. Mikkels Kirkegård
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