Lokalhistorisk Nyhedsbrev nummer 41 – september 2015
Læs om:




Side 1: Mange lokalhistoriske arrangementer og et pænt antal lokalhistoriske
bøger/artikler
Side 2-4: Kort omtale af fem nye lokalhistoriske bøger og artikler samt fire bøger på vej
Side 5-8: Arrangementer med lokalhistorisk indhold perioden september 2015 til
november 2016 – lige til at hænge på opslagstavlen.

Efteråret er begyndt, og med denne årstid kommer der for alvor gang i det store udbud af foredrag
og undervisning i stort set alt mellem himmel og jord. Se blot i aftenskolernes programmer!
Dette nyhedsbrev har alene fokus på foredrag, ture og bogudgivelser med lokalhistorisk indhold.
Det betyder, at der ikke er tale om en samlet oversigt over alle kulturelle aktiviteter og tilbud fra
diverse foreninger, organisationer og institutioner, men alene inden for lokalhistorien i det
geografiske område, der dækker Kalundborg, Slagelse, Sorø og Ringsted Kommuner samt den
østlige del af Næstved Kommune. Nogle foreninger, der sender mig deres program, kan derfor
sagtens opleve, at et eller to af måske fem arrangementer er omtalt her, mens de øvrige ikke er det.
Og forklaringen er som nævnt, at der skal været et lokalhistorisk indhold inden for et afgrænset
geografisk område. Desuden skal arrangementet være offentligt for at blive omtalt. Undertegnede
holder eksempelvis mange foredrag for ”lukkede grupper”, og disse foredrag bliver ikke omtalt.
I de 41 lokalhistoriske nyhedsbreve, der er udkommet over de seneste 6½ år, har der ikke været et
eneste, hvor der ikke kunne omtales en eller flere udgivelser med lokalhistorisk indhold. Så det kan
konstateres, at skrive- og udgivelseslysten er stor, og heldigvis for det. Når jeg skriver dette som en
glædelig konstatering, er det fordi jeg har hørt pålidelige rygter om, at en af de mangeårige
udgivelser måske kommer for sidste gang i år. Det drejer sig om Jul i Sorø, der er udkommet i over
60 år med et væld af lokalhistorisk stof. En del af redaktionen er kommet op i årene, men har svært
ved at finde afløsere. Undertegnede håber, at det lykkes, så vi også i 2016 og fremover kan få glæde
af denne traditionsrige udgivelse.
Tak for de mange positive tilkendegivelser fra folk, der har spurgt til, hvad der blev af ”Nielsens
historiske ture” her i 2015. I 2014 blev der afviklet 6 fuldstændig udsolgte ture, men jeg må
indrømme, at det kun er blevet til 2 ture i år – og det endda den samme tur dupleret. Som verden ser
ud lige nu, vender turene frygteligt tilbage i 2016 – og som sædvanlig med hjemmebag! Planen er
en gentagelse af enkelte af de tidligere ture – der har eksempelvis været mange, der gerne vil
deltage i turen ”Mellem de to stationer i Slagelse”, der handler om store kendte virksomheder i
Slagelse. Men der skal også fornyelse til, og jeg regner med en tur i Slots Bjergby, en tur i og
omkring Slagelse Lystskov samt en tur på Slagelse Sct. Mikkels Kirkegård. Sidstnævnte kræver stor
research, men jeg er så småt kommet i gang. Så nærmere i kommende nyhedsbreve.
Jeg får ofte henvendelser om hvilke foredrag, jeg tilbyder – også ud over foredrag med lokalt tema.
Derfor har jeg tilladt mig på sidste side at nævne de foredrag, jeg tilbyder aktuelt i begrænset
omfang. Nogle af dem holder jeg i hele landet, fx Pigerne på Sprogø og Gøngehøvdingen, ligesom
foredraget om De Vestindiske Øer er efterspurgt her op til 100-året for salget af øerne i 2017. Men
min kapacitet er begrænset, da jeg stadig er på arbejdsmarkedet.
Med venlig hilsen og god fornøjelse med arrangementerne og udgivelserne
Carsten Egø Nielsen
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Nye udgivelser med lokalhistorisk indhold.
1) Kathrine Lilleør: Købmanden Alex Burchardt Pedersen set af Kathrine Lilleør
Jeg har ikke nærmere viden om ovenstående bog, andet end hvad der har været omtalt i Sjællandske
25. august 2015. Her står: ”Den 18. september udkommer en bog, der fortæller en usædvanlig
erhvervshistorie: Det er historien om købmanden Alex Burchardt Pedersen – fortalt af Kathrine
Lilleør. I bogen kan man læse om knægten Alex fra slagtergården i Jystrup. Han begyndte med en
lille købmandsforretning i Sorø, som han måtte låne til af sin far, og for et par år siden solgte han så
sit livsværk – cateringsvirksomheden Hørkram – til en tysk koncern for mere end en milliard
kroner. Lilleør har skrevet bogen på baggrund af samtaler med Alex Burchardt. Det er forlaget
Bianco Luno, der udgiver bogen. Det er også en historie om social opstigning og et tidsbillede af
egnen og af Danmark fra omkring 1950 og frem til nutiden”.
2) Bent Frandsen: Løve/Høng Håndbold 1975-2015.
Løve/Høng Håndbold er fyldt 40 år. Det blev blandt andet
markeret med en bogudgivelse. Og når vi snakker om
bogudgivelser fra det geografiske område, der udgjorde den
tidligere Høng Kommune, er der en stor sandsynlighed for at,
det er Bent Frandsen, der er forfatteren. Det er også tilfældet
her! Uden at undertegnede har talt efter eller kontrolleret
oplysningen, nævner Sjællandske 17. juli 2015 i sin omtale af
bogen og jubilæet, at det er Bent Frandsens lokalhistoriske
bog nummer 25. Tæller man titlerne på bagsiden af bogen
passer det da også med, at der er 24 tidligere udgivelser.
Noget af en bedrift, som undertegnede ikke har kendskab til er
overgået andre steder. Bogen om Løve/Høng Håndbold er i
det sædvanlige ”Bent Frandsen-format” og er som altid
illustreret med mange samtidige billeder. Den uskrevne regel om, at der skal være en illustration for
hvert opslag á to sider, er til fulde opfyldt. Faktisk er vi tæt på, at der er en illustration pr. side. Der
har naturligvis været håndbold i både Løve og Høng før 1975, men det var her de to foreninger
Høng Gymnastikforening (stiftet 1867) og Løve idrætsforening (stiftet 1938) slog sig sammen.
Senere kom også idrætsforeninger fra Buerup og Reerslev med – men ikke som en problemfri
proces.
Bent Frandsen må siges at have en god forudsætning for indholdet i netop denne bog, idet han selv
var formand for foreningen i perioden 1986-1992. Hans egne erindringer indgår uden tvivl i bogen,
der ellers som kildemateriale har avisudklip, scrapbøger m.v. Bogen kan købes på Høng Bibliotek
og i Centerkiosken i Høng Centret.
3) Lokalhistorisk Nyt. Medlemsblad for Lokalhistorisk Forening for
Høng Kommune. 29. årgang, nr. 2, september 2015.
Høng Lokalhistoriske Forening, der medlemsmæssigt formentlig er en af de
største lokalhistoriske foreninger i det vestsjællandske, har udsendt
nyhedsbladet for 2. halvår 2015. Der er dels omtale af de kommende tre
arrangementer, dels tredje og sidste del af føljetonen ”Elisabeths Bog” om
livet i og omkring købmandsbutikken i Buerup. Som i de tidligere afsnit er
beretningen en fin stemningsfyldt beskrivelse af livet i landsbyen og
butikken. Som i næsten alle andre mindre samfund var der også i Buerup
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såkaldte ”besynderlige mennesker”, og det er specielt den gamle skrædder, der får en fyldig omtale
i beretningen, herunder også nytårsløjerne omkring skrædderens hus.
Medlemsbladet har også fyldige beretninger fra foreningens afholdte arrangementer, herunder også
generalforsamlingen med formandens beretning m.v. Endelig er også beretningen 2014 fra Høng
Lokalhistoriske Arkiv med i medlemsbladet.
www.honglhf.dk
4) Hejninge-Stillinge Lokalråd: 2 Sogne, nr. 4, august 2015 (38. årgang).
I dette nummer af 2 Sogne fra Hejninge-Stillinge Lokalråd, har lokalhistorikeren Helge
Christiansen tre bidrag. For det første et billede af tyske soldater med en såkaldt gullaschkanon ved
Bildsø Strand i 1940. En gullaschkanon kan sammenlignes med et
feltkøkken, hvor maden til soldaterne kunne tilberedes tæt på deres
opholdssted. Her er der formentlig tale om en øvelse kort tid efter
besættelsen af Danmark den 9. april 1940. I hvert fald er det sommer
vurderet ud fra personernes beklædning. Gullaschkanonen er
hestetrukken, og heste var den primære trækkraft i såvel den tyske som
den danske hær på dette tidspunkt. For det andet har Helge Christiansen
skrevet en lille artikel om et nyt mindesmærke i Drøsselbjerg Kirke. Der
er tale om en miniature kopi af et mindesmærke for de 851 flyvere fra
158. Squadron, der mistede livet under 2. verdenskrig. 8 af de 851
omkom i vandet ud for Drøsselbjerg Klint, hvor Helge Christiansen i
april 2014 fik opsat en mindetavle for dem. Som tak fik han tilsendt
miniature kopien af en datter til en af de omkomne flyvere, og det er
denne miniature kopi han nu har skænket til Drøsselbjerg Kirke. Det tredje lokalhistoriske bidrag er
om branden på Diesagergaard i Øster Stillinge i 1953. Her har Helge Christiansen aftrykt artiklen
fra den daværende Sorø Amtstidende. Gården brændte i øvrigt også i 1942.
www.2sogne.dk
5) Historisk Forening for Midt- og Sydvestsjælland: Hjemmeside www.histvestsj.dk
Så er der lokalhistorisk litteratur til den store guldmedalje!
Et længe næret ønske fra Historisk
Forening for Midt- og Sydvestsjælland er gået i opfyldelse!
Næsten 650 lokalhistoriske artikler er nu tilgængelige på
foreningens hjemmeside – helt gratis!
Historisk Forening for Midt- og Sydvestsjælland blev
stiftet i 1911 med navnet ”Historisk Samfund for Sorø
Amt”, og siden er der hvert år (med få undtagelser) blevet
udgivet en årbog med lokalhistoriske artikler fra
foreningens geografiske dækningsområde. Takket være en
stor indsats fra to af bestyrelsesmedlemmerne, Bertel
Hansen, Arløse og Erik Højland, Korsør, er det nu muligt via hjemmesiden www.histvestsj.dk at få
adgang til alle artikler fra de mange årbøger – undtagen for de seneste fem år. Og det er endda
muligt at søge i de mange artikler. Hvis man eksempelvis er interesseret i lokalhistorien omkring
”Vemmelev”, skriver man blot dette stednavn i feltet ”Område” – og herefter dukker titlerne op på
de titler, hvor Vemmelev er nævnt. Herefter trykker man på titlen, og selve artiklen kommer frem.
Med denne nye mulighed er værdifulde lokalhistoriske artikler for de sidste 100 år, som kun få
vidste eksisterede, blevet tilgængelige. Med andre ord er en masse passiv viden blevet aktiv. Gå ind
på hjemmesiden og kig nærmere – og er du ikke i forvejen medlem af Historisk Forening for Midt-
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og Sydvestsjælland – kan du samtidig benytte muligheden for at melde dig ind og hermed
automatisk få kommende årbøger. Det koster kun 175 kroner om året.
Kommende lokalhistoriske bogudgivelser:
1) 50 år med fodbold i Slagelse
I løbet af efteråret 2015 udkommer en bog om FC Vestsjælland, og ikke mindst moderklubben SBI
– forkortelse for Slagelse Boldklub og Idrætsforening. Forfatteren er Kenneth Runge Andersen, der
er født og opvokset i Slagelse. Han har siden 1970’erne fulgt klubben. Forfatteren har interviewet
mange af de personer, der har præget klubben gennem årene, eksempelvis den tidligere
landsholdspiller Heino Hansen, og har suppleret med research i de lokale aviser. Endvidere har han
haft adgang til tusindvis af fotografier, herunder fra flere pressefotografer. Så der bliver helt sikkert
tale om en spændende og rigt illustreret bog. Dele af overskuddet fra bogen går naturligt nok til
ungdomsarbejdet i klubben. Bogen kan bestilles allerede nu som et privat sponsorat, hvor man dels
får selve bogen, dels får sit navn med i den. Det koster 350 kroner. Bogen kan også bestilles uden
sponsorat til 275 kroner. Bestillinger på www.forlagetindblik.dk/bogbutik/sbi
2) Fæstningen i Korsør
Der er også en bog på vej om Fæstningen i Korsør. Forfatteren er Helge Torm, der har gennemgået
et meget omfattende kildemateriale, som ikke tidligere har været anvendt. Bogen handler om
Korsør Fæstnings historie fra middelalder til nutid, herunder også om de forsvundne bygninger,
men især om de bevarede bygninger og brugen af dem. Desuden belyses forholdet mellem fæstning
og by, hvor ikke mindst garnisoneringen af soldater i byen gennem tiderne har været et gode for
byen, men også til besvær. Desuden udgives for første gang en fortegnelse over alle dem, der på
lokalt hold har haft det overordnede ansvar for fæstningen, fra lensmænd via svenske (1658-60) og
danske kommandanter (1660-1856) til højstkommanderende (1856-1931) samt offentlige ejere
(1931-2015). Bogen bliver rigt illustreret, og forventes at udkomme i november 2015.
3) Kaj Buch Jensen: Amtsudstillingen 1898
9. oktober præsenteres bogen ”Amtsudstillingen 1898” på Kalundborg Museum. Og som stedet for
præsentationen antyder handler bogen om amtsudstillingen i 1898 på Møllebakken i Kalundborg
med ikke mindre end 50.000 gæster. Bogen er skrevet af Kaj Buch Jensen, der i mange år
underviste i historie og samfundsfag på Kalundborg Gymnasium. Desuden har han tidligere skrevet
flere lokalhistoriske værker, eksempelvis om matadoren Valdemar Henckel (2012) og senest om
Kalundborg Brugsforening (2014). Kaj Buchs udgangspunkt for den nye bog er fotografen
Christian Reinaus unikke fotografier fra amtsudstillingen. Bogen er på 160 sider med ikke mindre
end 300 illustrationer. Den koster 298 kroner og kan købes ved receptionen, men kan også bestilles
på www.almuebøger.dk.
4) Kalundborg Lokalarkiv: ”Billeder fra Kalundborg – 3”.
Som titlen antyder er bogen den tredje i den populære serie af bøger med små historier og billeder
fra det gamle Kalundborg. Den er skrevet af Ulla Hærslev og Niels A. Jensen fra Lokalarkivet i
Kalundborg og udkommer på en nærmere præciseret dato i første halvdel af oktober. Også denne
bog kan købes gennem www.almuebøger.dk. For personer med interesse i primært
Nordvestsjællands historie, vil det være en god ide at tjekke titlerne på den nævnte hjemmeside. Her
er ikke mindre end 79 titler med lokalhistoriske emner fra dette område. Forlaget Almuebøger har
desuden en stand i Kalundborg hallerne på den årlige Kalundborgmesse i dagene 24-25. oktober.
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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 2016. 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.
Arrangementer september 2015 – november 2016

Dato

Arrangement

Sted og tidspunkt

2. april til
18.
oktober
2015
3.
september
til 5.
november
25.09.15

Udstilling og café

Røsnæs Fyr,
Røsnæsvej 475,
4400 Kalundborg

Udstilling:
Flygtning i
Dianalund

30.09.15

Lokalarkivet,
Sømosevej 44, 4293
Dianalund. Torsdage
fra 14.00-18.00
Slagelse Museum,
Bredegade 11A,
4200 Slagelse, kl.
20.00 og kl. 21.00
Gørlev Bibliotek,
Henning Bonde og
Algade 35, 4281
Finn Jensen
Gørlev, kl. 19.00

Foredrag:
Husjomfruen og
Skibsrederen (om
Marie Jensens tid på
Kattrup)
Tissø
Fugledegård,
Vikingemarked
Bakkendrupvej 28,
4480 St. Fuglede, kl.
10-16
Foredrag: Pigerne på Foreningen
Carsten Egø Nielsen
Sprogø
Kongegaarden,
Algade 25A, 4220
Korsør, kl. 15.00
Foredrag:
Høng Bibliotek,
Jytte Nielsen
Stemmeretskampen Odinsvej 27, 4270
1886-1915
Høng, kl. 19.30
(herunder den lokale
forankring i

3. og 4.
oktober

04.10.15

06.10.15

”Dramatiske”
byvandringer

Evt. guide eller
foredragsholder

Arrangør/nærmere
information
Tjek åbningstider på
www.visitvestsjælland.dk

www.gammeldianalund.d
k

www.vestmuseum.dk

www.goerlevlokalarkiv.dk

www.vikingemarked.dk

www.kongegaarden.dk

www.honglhf.dk
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08.10.15

08.10.15

09.10.15

Vestsjælland og i
Høng)
Foredrag:
Antvorskov Kloster
og Slot
Foredrag: Det
ligestillingsdanmark
vi kender (herunder
Kalundborgs rolle i
kampen for kvinders
valgret)
Bogreception: Kaj
Buch Jensen:
Amtsudstillingen
1898 (i Kalundborg)

10.10.15

Besøg på
Kongsgården og
kirken i Vester
Broby

11.10.15

Ekskursion:
Historiens sus over
Røsnæs (ca. 3
kilometers gang i
kuperet terræn)
Foredrag:
Stednavne,
centralpladser og
arkæologi (med
eksempler fra bl.a.
Tissø og Boeslunde)
Foredrag: Pigerne på
Sprogø

13.10.15

22.10.15

01.11.15

10.11.15

11.11.15

12.11.15

Slagelse Bibliotek,
Stenstuegade, 4200
Slagelse, kl. 19.00
Kalundborg
Museum, Adelgade
23, 4400
Kalundborg, kl.
19.30

Carsten Egø Nielsen

www.slaglosia.dk og
www.slagelse.lof.dk

Jytte Larsen

Kalundborg Museum og
Folkeuniversitetet
www.vestmuseum.dk

Kalundborg
Museum, Adelgade
23, 4400
Kalundborg, kl.
14.00-16.00
Strandvejen 11,
4180 Sorø, kl. 13.30

www.almuebøger.dk

Tilmelding nødvendig:
bertel@arlose.dk eller tlf.
55 45 63 48.
Fuglebjergegnens
Lokalhistoriske Forening
www.borupris.dk
www.visitvestsjaelland.dk

Røsnæs Naturskole,
Røsnæsvej 458,
4400 Kalundborg,
kl. 13.00
Værkerne,
Frederiksvej 27,
4180 Sorø, lokale
111, kl. 19.30

Fællessalen på
Borup Ris Skolen,
Sandvedvej 24, 4250
Fuglebjerg, kl. 19.00
Film: Vores egen by Ringsted
(Ringsted 1958)
Kongrescenter,
Nørretorv 55, 4100
Ringsted, kl. 13.30
Foredrag:
Slagelse Bibliotek,
Antvorskov og
Stenstuegade, 4200
Johanniterne
Slagelse kl. 14.00
Foredrag: Pigerne på Servicehuset/Aktivit
Sprogø
eten, Hovedgaden
60B, 4295 Stenlille,
kl. 19.00
Foredrag: Pigerne på Store Fuglede
Sprogø
Sognehus,
Fugledevej, 4480

Sofie Laurine Albris

Gl. Sorø Amts
Arkæologiforening, Sorø
Museumsforening og Sorø
Folkeuniversitet
www.sormusfor.dk

Carsten Egø Nielsen

Fuglebjergegnens
Lokalhistoriske Forening
www.borupris.dk
www.vestmuseum.dk
www.ringstedkongrescent
er.dk

Jens Jørgensen

Tilmelding hos LOF
www.slagelse.lof.dk

Carsten Egø Nielsen

Familie & Samfund,
Munke Bjergby-Stenlille

Carsten Egø Nielsen

Store Fuglede Sogn
www.sogn.dk/storefugled
e
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12.11.15

Store Fuglede, kl
14.30
Foredrag: Pigerne på Aktivitetshuset i
Sprogø
Tølløse, Nytorv 14,
4340 Tølløse, kl.
19.30

Lokalhistorisk Forening
for Tølløse Egnen.
Kontakt formanden Svend
Åge Jørgensen
svaakj@gmail.com
www.honglhf.dk

Bent Frandsen

www.honglhf.dk

14.11.15

Arkivernes dag

16.11.15

Lysbilledforedrag:
Høng før og nu

24.11.15

Foredrag:
Lisbeth Pedersen
Grundlovskampe i
GrøftekantsDanmark (om bl.a.
demokratihistorier
fra de
Vestsjællandske
Åmoser)
Foredrag: Ringborge Slagelse Bibliotek, Jonas Christensen
i Danmark
Stenstuegade, 4200
Slagelse, kl. 19.00
Udlevering af årbog Ankerhus,
2015
Slagelsevej 70-74,
4180 Sorø, kl. 14.00

Gl. Sorø Amts
Arkæologiforening, Sorø
Museumsforening og Sorø
Folkeuniversitet
www.sormusfor.dk

Foredrag:
Rendsborgparken –
en boplads fra
bondestenalderen
ved Kalundborg
Fjord
Foredrag: Den store
nordiske udvandring
til Amerika i 1800tallet (med
eksempler fra
Vestsjælland)
Foredrag: Pigerne på
Sprogø

26.11.15

27.11.15

01.12.15

10.01.16

20.01.16

11.02.16

Foredrag i
Slaglosia/LOFSlagelse

Åbent hus på Høng
Lokalhistoriske
Arkiv, Høng
Bibliotek, Odinsvej
27, 4270 Høng, kl.
10.00-13.00
Høng Bibliotek,
Odinsvej 27, 4270
Høng, kl. 19.30
Værkerne,
Frederiksvej 27,
4180 Sorø, lokale
111, kl. 19.30

Carsten Egø Nielsen

www.slaglosia.dk og
www.slagelse.lof.dk
Historisk Forening for
Midt- og Sydvestsjælland.
www.histvestsj.dk

Kalundborg
Museum, Adelgade
23, 4400
Kalundborg, kl.
19.30

Lone Claudi Hansen

Kalundborg
Museumsforening og
Folkeuniversitete
www.vestmuseum.dk

Magasinbygningen
på Fæstningen,
Søbatteriet,4220
Korsør, kl. 14.00

Henning Bender

www.norden-slagelse.dk
www.norden-storebaelt.dk

Ubby
Forsamlingshus,
Hovedgaden 19,
4490 Jerslev
Sjælland, kl. 19.00
Nærmere i
kommende
nyhedsbreve

Carsten Egø Nielsen

Familie og Samfund Hvidebæk

www.slaglosia.dk og
www.slagelse.lof.dk
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25.02.16

25.02.16

10.03.16

30.03.16

09.04.16

12.04.16

11.05.16

28.05.16

07.09.16

17.09.16

25.11.16

Lokalhistorisk emne
fra Fuglebjergområdet
Foredrag i
Slaglosia/LOFSlagelse
Foredrag i
Slaglosia/LOFSlagelse
Generalforsamling
og efterfølgende ½
times foredrag:
Glimt fra
Besættelsen 19401945 i Fuglebjergområdet
Foredrag: Pigerne på
Sprogø

Nærmere i
kommende
nyhedsbreve
Nærmere i
kommende
nyhedsbreve
Nærmere i
kommende
nyhedsbreve
Nærmere i
kommende
nyhedsbreve

Fuglebjergegnens
Lokalhistoriske Forening
www.borupris.dk
www.slaglosia.dk og
www.slagelse.lof.dk
www.slaglosia.dk og
www.slagelse.lof.dk
Carsten Egø Nielsen

Kalundborghallerne, Carsten Egø Nielsen
J. HagemannPetersens Alle 11,
4400 Kalundborg,
kl. 10.00
Årsmøde med
Korsør Kulturhus,
generalforsamling
Skolegade 1, 4220
Korsør, kl. 19.00
Rundvisning i
Nærmere i
Gunderslev Kirke
kommende
nyhedsbreve
Sommertur i bus
Nærmere i
kommende
nyhedsbreve
40-års jubilæum
Lokalhistorisk
Forening for Gørlev
Kommune med
præsentation af
jubilæumsskrift
(nærmere i
kommende
nyhedsbreve)
Efterårstur i egen bil Nærmere i
kommende
nyhedsbreve
Udlevering af årbog Skælskør. Nærmere
2016
i kommende
nyhedsbreve

Fuglebjergegnens
Lokalhistoriske Forening
www.borupris.dk

Kalundborg Biblioteker,
biblioteksklubben

Historisk Forening for
Midt- og Sydvestsjælland.
www.histvestsj.dk
Fuglebjergegnens
Lokalhistoriske Forening
www.borupris.dk
Historisk Forening for
Midt- og Sydvestsjælland.
www.histvestsj.dk
www.goerlevlokalarkiv.dk

Historisk Forening for
Midt- og Sydvestsjælland.
www.histvestsj.dk
Historisk Forening for
Midt- og Sydvestsjælland.
www.histvestsj.dk
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Lokalhistorisk nyhedsbrev omtaler nyere lokalhistorisk litteratur og lokalhistoriske arrangementer i
det vest- og sydsjællandske lokalområde og udkommer ca. 6 gange årligt. En speciel velkomst til de
nye modtagere - nu er vi over 500 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 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 500 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.
Du kan altid framelde dig nyhedsbrevet ved at besvare mailen. Der er ingen forpligtigelser knyttet
til modtagelsen.

Carsten Egø Nielsens tilbud om FOREDRAG pr. 22. september 2015:
Lokalhistoriske foredrag:







Slagelse under besættelsen (vægtningen på forskellige temaer aftales nærmere)
Korsør under besættelsen
Slagelses historie og udvikling efter 1945
Jernbaner og roebaner i Vestsjælland
Antvorskov Kloster og Slot
Pigerne på Sprogø

Historiske foredrag:





Norden under 2. verdenskrig
Fra slagsbrødre til broderskab: Dansk-svenske relationer fra Margrete den første til Margrethe
den anden
Gøngehøvdingen Svend Poulsen
De danskvestindiske Øer

Kontakt: carsten.egoe.nielsen@hotmail.com
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