Frederikssund Historiske Forening
Generalforsamling 2018
Bestyrelsens beretning aflagt af formanden

Jeg vil gerne starte med at sige tillykke, og I må også gerne sige tillykke til jer selv. . Foreningen bliver i år
fyrre år. Det er ikke derfor vi får lagkage, det er jo en tradition. Og netop traditioner skal vi som historisk
forening værne om. Et historieløst folk kan ikke lære af fortidens fejltagelser, kan ikke udvikle sig men vil
gentage de samme fejl som vores forfædre gjorde. Lyder jeg som jeres far eller farfar. Det har jeg det fint
med. Verdens - Danmarks og Frederikssunds historie, har været en lang række fremskridt men til alle tider
afbrudt af voldsomme begivenheder, tilbageslag, økonomiske nedture, krig og elendighed. Vi har aldrig
været så rige, så kloge, haft så mange muligheder og alligevel præges verden af uro og angst for hvordan
det skal gå. Derfor skal vores og andre historiske foreninger bestå, så vi alle kan lære af fortiden.
Og nu er vi i gang med foreningens generalforsamling, foreningens øverste myndighed. Der vil som altid
være lidt om hvad der er sket i årets løb, om foreningens økonomi, der kommer nogle valg og afstemninger
og til sidst hygger vi som vi plejer.
Det har været et godt år, tak for det, og så kunne vi jo bare fortsætte sådan. Men I har en ambitiøs
bestyrelse, som vil mere end det.
Forårsturen d. 7. maj gik til Frederiksværk. Frederiksværk er industriby og særligt knyttet til krudt og
kanoner. Rundvisning i Krudtværket og tur gennem den gamle bys gader. Frokosten blev indtaget på Ølsted
Kro der havde lavet søndagssteg. Turen sluttede i Vinderød Kirke.
Sidste år startede vi d. 20 september med Carsten Egø Nielsen, der fortalte om Dansk Vestindien og den
danske slavehandel. Et foredrag der viste at man skal huske at historie skabes af samtiden og hvorfor vi skal
huske den historiske kontext, ikke at sammenligne lige over fra nutid til datid.
Søndag d. 25. oktober var der udflugt til Helsingør. Samarbejdet med Skibby fyldte bussen, 68 deltagere.
Første stop med rundvisning var Karmeliter klostret. Et imponerende bygningsværk der overlevede
reformationen, og som gennem tiden har været både sygehus og administrationsbygning. Dejligt frokost på
kroen der i anledning af vores besøg havde lukket for andre kunder, og det var godt for vi fyldte meget
Derefter var der rundvisning i byens gader, og trods lidt kulde og regn var det en stor oplevelse.

Onsdag d. 25. oktober havde vi Martin Davidsen, der både skriver historiske romaner og genopliver
historien i en gruppe der i uniformer og udstyr vækker historien til live. Martin har særlig interesse i årene
under Svenskekrigene i 1600-tallet. Martin havde sin egen uniform og udstyr med og fortalte om hvad
gruppen foretog sig og havde været med til.

Den 22. november afholdt vi vores medlemsaften. En altid hyggelig aften med masser af snak . ????

Så blev det jul og nytår og d. 17. januar havde vi foredrag med Bente Thomsen, der fortalte om de russiske
krigsfanger i Jægersprislejren. En historie der stadig lever i området, og stadig forundrer, for hvor blev de

af? . De måneder fra krigsafslutningen til de rejste i september 1945 efterlod sig mange spor, i form af bla.
håndarbejdsting som fangerne solgte eller forærede bort.
Den 21. februar havde vi besøg af Lennart Weber der har en passion for billeder. Både som postkort og som
fotografier. Da han begyndte at samle på billeder kom han hurtigt i kontakt med Kgl. Hoffotograf Elfelts
billede. Det førte ham til det Kgl. Biblioteks billedsamling og deres enorme samling af glasplader fra Elfelts
år som fotograf. Elfelts historie fortalt levende af en passioneret Weber og fantastiske billeder.

Vi har stadig et par foredrag til gode , d. 18. april kommer Jørgen Olsen og fortæller om Skibet Aviso Grille
og grise. D. 2. maj kommer jeg og fortæller om Frederikssund under besættelsen.
Vores forårsudflugt går søndag d. 6. maj til Roskilde. Turen arrangeres igen i samarbejde med Skibby
historiske forening, et samarbejde som vi alle er glade for. Den er omtalt i det netop omdelte blad og
tilmelding skal ske senest d. 23. april.
Efterårsturen som er fastsat til søndag d. 23 september bliver til Køge og vores og Skibbys udflugtsudvalg er
i fuld gang med at planlægge. Der skal jo både findes noget at se, laves aftaler om rundvisning og findes et
sted hvor vi kan spise.

Til sidst tak til først og fremmest jer medlemmer, for at bakke op om og komme til de tilbud vi giver jer. Tak
til bestyrelsen for dens arbejde i udvalgene. Tak til Knud Sørensen for arbejdet med vores blad. Tak til vores
venner i Skibby som vi laver ture sammen med, tak til Jægerspris og Slangerup Historiske Foreninger fordi I
er der. Og så endnu en gang tillykke med de 40, vi er hverken fede eller færdige.

Planer for sæson 2018 / 19
Da vi jo kan fejre os selv i år, har bestyrelsen bestemt at vi giver den gas.
Som I jo ved kan vi allerede et år i forvejen reservere lokaler i Elværket. Det gør vi selvfølgelig så vi kan
fastholde vores faste onsdag aften som tilsyneladende passer de fleste godt.
Vi har reserveret følgende datoer hvis i vil have dem noteret :
6. maj , udflugten til Roskilde som omtalt i bladet, husk tilmelding 23. april.
19. september , hvor Ole Sohn kommer
23. september, udflugten til Køge
3. oktober ekstra
24. oktober,
21. november , Medlemsaften
16. januar 2019
6. februar 2019 Ekstra
20. februar
13. marts 2019 Generalforsamling
10. april 2019 , påsken ligger i ugen efter.
8. maj 2019
Vi har planer om foredrag om Danske udvandrere i Rusland, Gøngehøvdingen, Det største søslag under
første verdenskrig, sex og kærlighed under mørklægningen, udgravningerne i Tollerup, historiske kvinder .

Der lægges løbende op på foreningens hjemmeside som Rasmus styrer på smukkeste vis. Hjemmesiden er i
stadig udvikling med praktiske oplysninger, bla. arrangementssiden. Referater fra generalforsamlinger.
Links til sider om historie. Der lægges historier op fra foreningens blade , Lokalarkivet og andet fra byens
historie.
Om nogle dage kommer der 200 stk. af denne lille fine bog som foreningen udgiver. Den har været et
stykke tid undervejs men takket være Bo Eigill Høgsted, som sidder der, er det lykkedes at få den gjort
færdig. Du er ikke ingeniør, har Bo sagt mange gange, når han skulle forklare hvordan tingene fungerede.
Som der står på forsiden er det en byvandring i postkort og fører læseren fra Kalvøen gennem byen til den
gamle station på Roskildevej. Den bliver sat til salg snarest i en boghandel i byen. Ingen reklamer. 😉
Selv om vi er historiske skal vi udvikle os. Jeg havde glæden af som formand at holde talen ved foreningens
25 års jubilæum, og jeg har stadig ikke fortrudt at jeg sagde ja da Knud Sørensen spurgte om jeg ville
indtræde i foreningen, og året at sige ja til at blive foreningens kun tredje formand. Som jeg sagde dengang
det eneste der skulle hindre det var at jeg ikke som de to foregående formænd hed Knud.
Tak .

