1
Beretning 2018

Beretning om året 2018

Februar 2019

Velkommen til generalforsamling nr. 41.
Jeg vil starte med at sige tak til jer medlemmer for opbakning til de
aktiviteter, der gøres i foreningsregi.
Pr. 1. januar 2019 havde foreningen 373 medlemmer 131 enlige og
121 par.
Jeg skal takke bestyrelsen for endnu et godt år og de møder vi har
haft. Tak for alle de aktiviteter, der gøres bag jeres pc og på besøg
ude hos folket. Det er et stort arbejde at holde styr på det hele, og få
samlet alle trådene.
Foreningens program i 2018 var:
Onsdag, 24. januar 2018 kl.19.30 i Rejsestalden
Vi var med Venslev Tømrer & Snedker i Grønland
(Nordøstgrønland) om at arbejde i Sirius Patruljens område. Om
oplevelser og byggeri i en barsk natur og om ”hytte-pakken” der
opstilles på kanten af indlandsisen i Arktis.
Søndag den 25. februar 2018 kl. 13 på Hotel Femhøj
Generalforsamling med efterfølgende fejring af foreningens 40 år
jubilæum. En helt fin dag med mange deltagere. Tak for det.
Torsdag, den 15. marts 2018 i Rejsestalden. Rigsfællesskabet
og fiktionen, Nauja Lynge fortalte om Grønlands Rigsfællesskab
med Danmark. Hendes egen historie om kampen for fællesskabet.
Udflugter i 2018:
15. april 2018 heldagstur i bus til Sorø. I Hvideslægtens fodspor,
med guiden Per Højland. Der var med besøg i FjenneslevKirke og
Sjællands rundkirke i Bregnede, Sorø Klosterkirke og rundvisning i
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Akademiet. Frokost ude i byen.
4. 5. 6. maj 2018 ”Turen går til Lolland”.
Lollandsturen maj 2018.
Det var jo lige den weekend, det flotte og varme sommervejr
startede!
Det nød vi godt af, både på Postbåden ”Vesta” s sejltur på Nakskov
Fjord til Slotø, Veterantogturen til Bandholm og retur og ikke
mindst Dodekalitten. Selv om musikken ikke virkede, så var det et
fantastisk syn af de udhuggede stenstøtter.
Terrassen på Maribo Søpark, hvor vi boede, blev flittigt besøgt i
pauserne, hvor der var den smukkeste udsigt over Maribo sø. Det
var det godt hotel- med meget venlig betjening og udsøgt mad!
Polakmuseet var vældig interessant og Kunstmuseet Fuglsang med
naturområdet Skejten var også spændende og med en afslutning på
Hesnæs Strand, blev det en meget vellykket tur! En tur der kun kan
lykkes i selskab med hyggelige, rare og festlige mennesker.
Onsdag den 26.september 2018 kl. 19.30 i Rejsestalden:
Besøg af Hans Peter Tams, som levende og stående fortalte om
indholdet i bogen ”Mindernes dæmoner”, om hans og hans
søskendes vandring gennem et krigshærget Tyskland for at nå hjem
til Sønderjylland.
Torsdag den 18. oktober 2018 kl. 19.30 i Rejsestalden:
Finnebørn i Danmark. Forkvinden for Finneforeningen i Danmark
Trine Daimi Kalliomäki fortalte om finnebørnene, som kom til
Danmark. Det kunne have været mere spændende!
Søndag den 25.november 2018 kl. 13 var vi igen påMotel
og restaurant Færgelunden, til præsentation og
Bogudlevering af årets bog Gerlev 3. der var god tilslutning og alle
virkede, som om de også hyggede sig.
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Vi fik i 2018 tilskud til bogen fra to lokale firmaer Bang-Nielsen og
Ebbe Bredahl samt fra Velux Fonden.
Det var nemt at spørge lokalt og det er besværligt at søge hos Velux,
så jeg tror det stopper, vi fik beløbet kr 10.000,- i 2019. Vi har fået
tilsagn fra Nykredit Bank om tilskud til næste års bog, beløbet
10.000,- er blevet indbetalt til vores konto i 2019.
Programmet ser nok ikke ud af meget, når det remses op sådan,
men der er store forarbejder med i det hele. Lokaler og datoer og
aftaler, der skal bankes på plads.
Der er tre aktive grupper er Boggruppen, Turudvalget,
Arkivgruppen.
Yvonne har det største arbejde i foreningen som kasserer. Hun
holder orden på regnskab med kontingenter og bilag, og ikke
mindst holder hun styr på alle de mange e-mail - adresser,
udmeldinger pga. manglende betalinger og ind igen når, man så
kommer i tanke om, at det var en forglemmelse, ikke at få betalt
kontingent!
Jens er bagstopper for Yvonne med mailadresser og som
”udsender” af mail beskeder til jer alle – det er helt fint og det er
nødvendigt, at to personer hjælper hinanden med at holde styr på
lister og udsendelser. Det er også Jens, der passer vores
hjemmeside, som bliver opdateret løbende, med hvad der sker nu
og her. www.jphist.dk
Vi prøver at have annonceret vores aktiviteter i god tid på
hjemmesiden, så det er altid en god ide, lige at tjekke, om der er
noget nyt og spændende eller ændringer. Det på forsiden eller i
Kalender/Årsprogram I finder dette.
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Men - husk at fortælle, når der er ny mailadresse og postadresse og
husk at tømme ud i jeres mail-postkasse, både i indbakke og sent
bakken! Så der altid er plads til nye mails.
Som revisorer har foreningen Joel Hermansen og Heinrich
Jürgensen, som gennemgår alle bilag, kommenterer og godkender
foreningens og Yvonnes regnskab. Tak til jer for det arbejde.
En særlig stor tak skal lyde til Heinrich for de 20 år han troligt har
gennemgået samtlige bilag og tjekket de mange tal. Nu skal der en
yngre person på posten, så lad os håbe vi finder en der er ligeså
god.
Boggruppen: er Susanne, Anne-Lise, Ada, Svend Erik, Bente,
Yonna og Annemette arbejder faktisk det meste af året på at få
samlet materialer og opsætning klar til tryk.
Arbejdet med at udgive en årbog, tager alt, hvad der egentlig er
fritid, så vi håber at I skønner på værket, når i som medlemmer
modtager jeres bog.
Der skal lyde en stor tak til alle jer, der bidrager med indlæg i form
af billeder eller et lille historisk indlæg. Det er sådan vi bygger et
bogværk op, med hjælp udefra.
Der skal også lyde en tak til de forretninger, der sælger bøgerne for
os Brugserne i Dalby, Jægerspris, og Skoven. Rejsestalden, Hansen
IS i Lyngerup, Studie 44, Frederikssund Turistkontor og Arkivet på
Jægerspris Bibliotek, på mandage mellem 13 og 17. Det er blevet
muligt at betale med MobilePay 42 46 23 26 og det virker, når ellers
man husker at skrive hvad betalingen vedrører.
Boghandler Thinghøj stoppede desværre sin forretning pr.
1.11.2018 så vi leder efter nye forhandlere i Frederikssund.
Men der er nu indgået en aftale med de 4 lokalearkiver om at
forhandle de lokalhistoriske bøger, der udgives i Slangerup,
Skibby, Frederikssund og her.
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Turudvalget
til den lange tur: er Joel Hermansen Bente Ottesen, og Svend Erik
Nielsen
til endagsturen er det Yvonne og Annemette der holder fast i
aftalerne.
Arkivgruppen
Holder til i Lokalhistorisk Arkiv: på Møllevej 25, her arbejdes
på frivillig basis. Åbningstiden mandag mellem kl. 13 og 17. Stor
TAK til jer som frivilligt kommer og lægger et stort arbejde i at
ordne, registrere, skanne og kopiere til eftertiden.
Tak til Laiff, Kristian, Jens, Ada, Bitte, Yonna og Anne-Lise. Alle
jeres gøremål er med til at passe på fortiden for fremtiden.
Desværre har vi måtte sige farvel til Laiff der ikke mere er i stand til
at komme op ad trapperne.
Vi håber på nye lokaler, som er uden trapper og med let adgang til
lokalet.
Det er meningen, at arkivet skal flytte til Sogneskolen sammen
med Biblioteket, og der kommer vi så ned på jorden.
Det er rart, at vi kan hjælpe besøgende med svar på deres mange
forskellige spørgsmål, der kommer til arkivet. Det er glade folk, der
går fra et besøg hos os, de har altid noget med hjem.
I sommeren 2018 var der en helt fin oplevelse, som satte ekstra
kulør på arbejdet. To cykelfolk kom og søgte deres aner, de var fra
USA, dog ikke på cykler hele vejen, men havde pakket cyklerne
sammen hjemme og haft dem med i flyet – det både frem og tilbage.
De kom, de så og vi fandt til dem deres slægter med herboende
kusine og fætre. En stor oplevelse, der var meget at glædes over.
Jack og Lynette fik nogle gode oplevelser hos os og sammen med
deres familier her.
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Frederikssund Museum, Færgegården: Det har igen været et
stille år med hensyn til samarbejdet med Museet. Færgegården skal
have ny inspektør og Roskilde Museum ny direktør. Der er ansat ny
inspektør på Museet
Det drejer sig om Stefanie Høy Brink, som er er etnolog i dag sidder
som fagredaktør på Trap Danmark. Stefanie har desuden en årelang
erfaring fra både museer og Slots- og Kulturstyrelsen. Hun bor i
Humlebæk og har 3 børn.
Jeg har som formand plads i Færgegårdens Museumsråd. Det
er formænd fra de historiske foreninger i Slangerup, Skibby og
Frederikssund, Venneforeningen og Skibslauget omkring
Sommerflid. Vi mødes 3-4 gange om året, drøfter og kommentere
på Roskilde Museums budgetter, regnskaber og årsplaner. Utrolig
meget læsestof! Udover det har vi ingen indflydelse på, hvad der
sker og skal ske.
Historisk Forenings medlemmer har fri adgang til Færgegården
frem til 1. maj 2019, derefter 25% på entrebillet, hvis i viser jeres
medlemskort her frem.
Så gør brug af det og tag børnene med.
Brug jeres medlemskort, som Yvonne sender som en del af jeres
kvitteringsbrev, når indbetaling af årets kontingent er sket. Den
nederste del af brevet klippes af, udfyldes med navn og er så
medlemskortet.
Følg med på foreningens egen hjemmeside www.JPHIST.dk, her
kan du altid finde det sidste nye.
Stor tak til alle for endnu et godt år.
Annemette Aarøe, formand.

