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Godaften og velkommen.
Til vores medlemsaften i november var en af kagerne en krydderkage. Den bragte minder om
mormors kage, friskbagt der blev lagt på et stykke frisk franskbrød med birkes smurt med tandsmør.
Det var før der kom alt det med kolesterol og andre farlige ting som rygning, kørsel uden sele, før
alle brugte styrthjelm, ingen for rundt i skovene på mountainbikes og en direktør var en rund mand
der røg cigar og ikke anede hvad en ironman eller en marathon var for det havde han ikke brug for.
Det med minderne kommer jeg tilbage til senere.

Vores sæson startede d. 20 september med udflugten til Nyord, igen i samarbejde med Skibby. Godt
deltager antal pga. samarbejdet. Det blev en fugtig dag, og ikke på den gode måde med drinks.
Småregn da vi gik rund ti Nyord, meget regn ved den lille havn, og da vi kom til Samler museet og
spisningen var det nærmest syndflod. Vi spiste i et hvidt telt, som næsten var tæt, og fik kun lidt
fugtige tæer, men dejlig flæsketeg med det hele og så til dessert citronfromage som ikke engang
min mor lavde den.
Foredragssæsonen startede allerede d. 23 september med A.B. Rasmussen der næsten lige var
kommet flyvende ind fra USA. Han fortalte om de danske udvandrere der deltog i den amerikanske
borgerkrig 1860-65. Desværre var vi alt for få til et spændende foredrag.
Den 28. oktober var Knud Christoffersen uheldig med sin USB stick så der manglede lidt billeder i
sidste halvdel af foredraget. De færreste opdagede det da foredraget primært var om de mennekser
der boede i byen, hvordan man kunne finde sine slægtninge og hvordan udvilingen havde været.
Lagkage og hjemmebag var hovedingrideienserne til foreningens medlemsaften d. 25. november.
Formande havde fundt en bog i reolen og læste Munk fra Færegegårdens erindringer om hvordan
det var at komme til byen i 19
og hvordan det lykkedes ham at blive ansat på Realskolen.
Det nye år startede vi d. 20 januar hvor Michael Kræmmer fortalte om den store Hvideslægt. Jeg er
altid imponeret når folk ryster tal og navne ud af ærmerne, og uden at genere nogen tør jeg godt
kadde Kræmmers foredrag videnstungt. Slægtstavlerne blev længere og længere og fortællingen
blev ikke forstyrret at billeder.
Så var der anderledes fart over feltet, også billedmæssigt, da N.Bo Poulsen den 17 februar fortalte
om Rusland og den store Fædrelandskrig. De forfærdelige tab af menneskeliv og de store mængder
af materiel der afgjorde krigen til sidst.
Nu står vi så her, d. 9. marts, GF. Og kan glæde os til endnu et foredrag, dn 27. april hvor Jens Ole
Christensen fortæller om Vestvolden. Hørte lige i går at der var fundet et gammelt lokum som nu
tages ned og genopføres på Vestvoldens oplevelsescenter. Sådan kommer historien hele tiden frem .
d. 29. maj tager vi på tur netop til Vestvolden.
Tak til bestyrelsen for jeres arbejde, tak til Knud for bladene, og sidst tak til medlemmerne, for uden
jer var der ingen forening og hvad skulle vi så finde på de 7 onsdage i løbet af sæsonen.

Planer for sæsonen 2016/ 17
De er jer der følger med på Facebook har som nogen af de første fået nogen af datoerne for de ting
der kommer til at foregå her på Elværket i den nye sæson. Andre har fået dem på foreningens
hjemme side. Der er reservet 21. september 2016, 26. oktober 2016, 23. november 2016 til
medlemsaften, 18. januar 2017 , 22 februar -17, og så kommer der datoer for GF og vores sidste
foredrag og udflugt senere. Som tidligere fortalt er der stadig foredraget d. 27. april og udflugten d.
29. maj der begge handler om Vestvolden. Da i jo allerde har læst bladet så kender i også dato og
mål for efterårsturen. Tillad mig at repetere, det er den 18 september og turen går til Kalundborg
med veterantog.
Det nuværende Foredragsudvalg har allerede haft følere ude og har bla. snakket om et foredrag om
Holger Danske gruppen og dansk politi under besættelsen, Tatoveringskunst, noget Byhistorie,
forbrydelsens ansigter om forbryderalbum og personerne deri, Dks sidste henrettelse med økse,
Noget med slotte og herrregårde.
Forslag fra medlemmer er altid velkomne.

