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Velkommen, glad for at se så mange
Vi er jo bekendt med foredraget i Græse Foredragsforening i aften. Og som altid når vi i bestyrelsen
har vedtaget årets program med foredrag og udflugter krydser vi fingre for at der ikke på de aftener
kommer noget i vejen. Håndbold- eller fodboldkampe, foredrag i andre foreninger, for godt eller for
dårligt vejr. Listen er længere og når en af tingene indtræffer er der jo selvfølgelig ærgrelse
bagefter. Nogen af tingene kan vi ikke gøre noget , men at de to foreninger som vi jo nok deler
flest ”kunder” med holder foredrag samme aften som os håber vi at have styr på i år.
Folkeuniversitetet fik vi styr på sidste år og håber at den holder igen i år. Græse Foredr. har vi taget
kontakt til og håber at kunne cleare vores datoer så man forhåbentligt slipper for at skulle vælge
mellem flere gode tilbud på samme aften. Det er jo dejligt at have aktive medlemmer, men også
ærgerligt at vide at sammen aften som vi holder Generalforsamling sidder der medlemmer i Græse
og hører Hanne Reintoft.
Der er efterhånden kommet en del på listen over dem der gerne vil modtage nyhedsmails og
reminders om aktiviteterne i foreningen . Afleverer jeres mailadresse.
Sæson startede med et rigtigt godt foredrag af Palle Sørensen, der fortalte om de mange
udgravninger i kommunen. Den kraftige byggeaktivitet gav stor travlhed for arkæologerne
Foredrag om Anden Verdenskrig trækker som altid mange , og Mikkel Kirkebæk s om Schalburg
skuffede da heller ikke.
Medlemsaftenen plejer jo at være kun for medlemmer, men som noget nyt var aftenen åben for alle
og foredraget af Martin Kristensen om Havhingstens rejse til Irland havde trukket mange.
Sæsonens overraskelse var d. 9. januar på Elværket. Da jeg ankom troede jeg at jeg var gået forkert.
Der kom 110 for at høre om Den Sjællandske Midtbane. Stig Colbjørn Nielsen var en freak af den
gode spændende slags der kunne fortælle om sit emne.
Den sidste i rækken var også en der brændte for sin hobby. Emaljeskilte som kilde til at datere
fotos, lidt tør titel men hold da op hvor John Juhler Hansen fik farver og former til at danne billeder.
Vi kendte jo masser af dem, men har nok aldrig set dem som de historiske signaler de også var.
Foreningens efterårsudflugt gik til Brede og Hellebæk. En udflugt der var tæt på at blive aflyst da
den lå lige kanten af hvad der er bestemt som minimums deltagelse. Det blev en god udflugt .
Men der skal flere med da underskuddet bliver for stort hvis bussen kun er halvfuld.Vi har de sidste
gange prøvet at komprimere turene , så der ikke er så megen kørsel og af-og på stigninger.
Husk turene når de kommer.
God sæson og forhåbentligt kan vi gøre det igen i den kommende sæson.
Tak til bestyrelsen for godt samarbejde, tak til bladudvalg for spændende blade, og tak til revisor.
Og tak

