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Jeg har brugt et par søndage på at sortere bunker. Et aktivt liv med mange interesser sætter sine spor
i mange mapper og meget papir. Som de fleste kender så gemmer man lige de sidste års beretninger,
regnskaber og alt det løse for det kunne jo lige være at man fik brug for det. Alene fra en bestyrelse
havde jeg godt 15 kg papir, en stak på 50 cm. Kunne jo godt have smidt den i klar sæk men er
begyndt at sortere, da flere af sagerne har en historisk værdi og derfor skal afleveres til et projekt
der kører. Det er godt at få ryddet op men husk at få afleveret på arkiver eller museum af de
spændende ting der ligger.
Heldigvis så gemmer jeg vores forenings blade, bestyrelsens referater og kommunikation, for ellers
kunne jeg jo ikke fortælle om hvordan året er gået. Og jeg kan da konstatere at det er gået meget
godt.
De af jer der var med på forårsturen, d.11. Maj, havde endnu en gang glæde af Lone Wredstrøm
som guide. Som altid veforberedt og med blik for lige at snige os ind i en baggård og kan fortælle
om stedet og dets mennesker. Vi startede ved mindeankeret i Nyhavn, lidt smådryp, og var rundt
langs kajerne, på søfartshjem i fint solskinsvejr og sluttede i gården ved Kunstforeningen igen i lidt
smådryp
23. juni fejrede vi Skt.Hans på Færgegården. Der var igen i år et par hundrede. Musik af Niels
Sømand og tale af Knud Christoffersen. Det har fundet sin form og vi håber at det kan fortsætte.
Familiesøndagen på Færgegården blev hårdt ramt af regnvejret. Den første time var solen fremme,
men så kom regnen. Det laveste antal gæster der næsten ikke købte noget gav et dårligt resultat.
Der skal snakkes form og indhold, måske tidspunkt på året for at sikre fremtiden.
Efterårets tur gik til Vordingborg. Vi startede fra Fr.sund i regnvejr men vejret blev bedre da vi kom
frem til Borgcentret. God engageret guide viste rundt og derefter så vi udstillingscentret. Vi spiste
på Sognegården, som modtog os med dækkede borde. Lidt forsinket, pga. problemer med at finde
rundt, kom vi til Vor frue Kirke hvor pastor Olsen fortalte og viste kirken frem- Kaffe i den Gule
Stald ved Kalvehave. Vi var tilbage i Fr.sund kl. 17 og der regnede det igen. Tak til Udflugtsudvalg.
Det første af foredragene hvor tallet 4 er grunden til. Foredragssæsonen startede d. 24. september
med Erna Dahl der fortalte om livet i Sønderjylland under og efter anden verdenskrig og de store
flygtningestrømme i 1944. Erna fortalte rørende om de mange skæbner og hvordan det påvirkede
hendes familie.
Der var flere der kunne fortælle om spanskrør og skammekrog da Anne Marie Jørgensen d. 29
oktober fortalte om folkeskolens første 200 år. Hun fortalte om de lokale skoler og hvordan
skolevæsenet havde udviklet sig i kommunen. Særlig glæde vakte billederne, af skoleklasser, fra
arkivet der var samlet gennem det sidste år. Her blev både elever og lærere genkendt. Formandens
bemærkning om kun at være glad for frikvarterene faldt de tilstedeværende lærere lidt for brystet.
26 november havde vi medlemsaften. En altid hyggelig afslutning på første halvdel af sæsonen. Der
blev sunget og spillet på violin, tak Rasmus, og formanden læste et stykke fra Otto Gelsteds bog
Rundt om en fjord.
1914 var året for krigsudbruddet for det som i mange år var kendt som den store krig, senere blev
det 1, verdenskrig da galskaben igen rasede i verdens lande fra 1939-1945. Claus Bundgaard
Christensen, fortalte med en skæv indgangsvinkel om krigen. Med serien Black Adder som

udgangspunkt fortalte han om det som nogen kalder krigen i familien
Det foreløbig sidste firtal lå i 1848. Årstallet for krigen der blev grunden til krigen i 1864. Jens Ole
Christensen fortalte godt og veldisponeret om den første slevigske krig 1848-50. Det var krigen vi
vandt, udfaldet fra Fredericia 6. juli afgjorde krigen til vores fordel. Frem til 1864 krigen ulmede
det i hertugdømmerne og rundt om i Europa. Det endte med krigen i 1864. Og heldigvis kommer
Jens Ole Christensen og fortæller hvordan det gik, skulle man have glemt det her efter
jubilæumsåret. Jens Ole kommer d. 8. april,
Det er igen blevet et travlt år , men igen et godt et. Jeg skal først takke foreningens medlemmer for
deres trofasthed over for foreningen. Ernst har lavet lidt statistik og ud fra den vil bestyrelsen da
opfordre til at mange flere af foreningens medlemmer benytter de tilbud vi giver. Jo flere der
deltager jo bedre muligheder har vi for at gøre det spændende at være medlem. Kontingentet er lavt
og det tror jeg det skal være for at fastholde medlemmerne. Men der skal penge ind for at vi kan
afholde udgifter til spændende foredragsholdere. Så tag naboen med.
Jeg skal takke Knud Sørensen for arbejdet med foreningens blad. Smuk tryksag 2 gange om året
med gode artikler.
Tak til bestyrelsen for dens arbejde, med udflugter, foredrag, regnskab og alt det løse. Tak til dem
der bager og hjælper på så mange måder. I ved selv hvordan. Tak

