Historisk Forening i Jægerspris

Beretning om året 2019
Februar 2020

Velkommen til generalforsamling nr. 42.
Jeg vil starte med at sige tak til alle for opbakning til de aktiviteter, der gøres i foreningen.
Pr. 1. januar 2020 havde foreningen 375 medlemmer 129 enlige og 123 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.
I 2019 har vi fået et nyt betalingssystem sat i gang, det er Mobil Pay nr. 52 26 77. Det
letter vores salgssteder, når bøgerne skal handles. Det gælder i Rejsestalden, på Arkiverne
og i Turistkontoret, Studio 44 i Jægerspris.

I efteråret 2019 har vi måtte rydde ud i vores store boglager. Det er flyttet til Sogneskolen,
hvor der ikke var plads til det hele. Utroligt men sandt - bøgerne blev revet væk fra de
steder, hvor de lå fremme som gratis bøger. Det har reduceret i lageret betydeligt. Løst
anslået er der givet omkring 500 bøger væk, men bedre de kommer ud – end bare ligger.

Foreningens program i 2019 var:
Onsdag den 23.januar 2019 kl. 14.00 Besøg på Egholm Museum, hvor Rikke Falck
fortalte om museet, og hvorefter vi fik en fin tur rundt i udstillingen.
Der var kaffe og kage efterfølgende.
Onsdag den 27. februar 2019 kl. 19.30 i Rejsestalden: Generalforsamling.
Svend Erik Nielsen fortalte med billeder om sin vandretur på Caminoen i Spanien.
Torsdag den 14.marts 2019 kl. 19.30 i Rejsestalden: Forfatter Jesper Gaarskjær,
fortalte om den Russiske besættelse af Bornholm 1945-46.
Lørdag den 14. april 2019: Vi tog med bus til Det gamle Helsingør og fik rundvisning i
byen, med indlæg af sjove historier og fortællinger. Passerede det ny kulturværft ved
Havnen og kiggede ned i det indre – spændende – nok til et specielt besøg.
Vi så på murmalerier og i smalle gader fik vi et indtryk af livet førhen.
Yvonne havde lånt høretelefoner til alle, så vi kunne høre, hvad blev fortalt. Sluttede af i
Naverhulen, med god frokost. Dejligt at bussen kan fyldes.

Tur til Skagen 9. 10. 11. 12. maj 2019 med 3 overnatninger, der er lagt billeder ud på
hjemmesiden, så her kan I genopleve turen.
Forkortet indlæg fra Bente: 4- dages tur til Skagen i maj 2019:
Over med færgen Odden- Århus. Spiste madpakker Rebild Bakker. Så til Råbjerg mile,
hvor de fleste gik en dejlig lang tur i den Nordjyske ”Ørken”. Vi så den Tilsandede Kirke,
Sct. Laurenti kirke. Så indkvarteret på Foldens Hotel midt i Skagen.
Næste morgen Fiskeauktion på havnen. Guidet tur rundt i det meste af Skagen by
Billetter til 3 af de mest berømte Skagensmalere. Vi havde ”fri” til kl. 15.00.
Tur med Sandormen, ud til hvor de store hav mødes. Flot og særlig oplevelse. Der var tid
til at soppe. 5 af os gik tilbage og var oppe i Det grå fyr, med en flot udsigt! En dejlig tur!
Aftenen var på egen hånd. Mange var på havnen og spiste i ”Pakhuset”.
Hele lørdagen var vi på tur: Børglum Kloster, husets frue, Anne Rottbøll guidede os rundt i
de mange bygninger. Et besøg værd!
Frokost i Cafe Slugten i Lønstrup. Så til Nordsømuseet i Hirtshals
Inde på Lykkegård ved Tversted hos kræmmerne Mads og Jens.
Søndagen hjemrejsedag: Besøg på Bangsbo Museum og Herregård ved Frederikshavn. De
havde åbnet bygningerne for os. Der var en masse interessante ting at se på og desuden en
smuk park. Vejret var fint.
Vi drak kaffe med kage, før vi fortsatte hjemover.
Vores ta` selv frokost indtog vi ved Hobro og Fyrkat.
Hjemme igen fyldt op efter en god tur med dejlige oplevelser i det Jyske! Det kan jo lykkes,
når en masse rare og omgængelige mennesker deltager!
Onsdag, den 11. september 2019: Rejsestalden kl. 19.30: Christa Pedersen, Brodal,
fortalte om den delte landsby Onsved.
Torsdag, den 10. oktober 2019: Rejsestalden kl. 19.30: Om vores danske flag
Dannebrog. Fra Danmarks Samfundet var det næstformand Søren Cruys-Bagger, der
fortalte om flagets mangeårige historie og brug af det.
Søndag, den 24. november 2019 kl. 13.00: Præsentation af årbog 2019, Gerlev IV
Færgelundens Motel, Lundehuset. Igen var der en fin tilslutning til bogudgivelsen.
Tak for det.
Alle foredrag er stadig meget billige at deltage i og så er der indlagt kaffe og kage i prisen
30 kr. for medlemmer og 50 kr. ikke medlemmer.
Vi fik i 2019 tilskud til bogen fra to steder Nykredit Fonden og fra Velux Fonden. Kr.
20.000 i alt. Skulle egentlig have været aktivt i 2018, men kom først på kontoen i 2019.
Men dejligt at få tilskud.
Programmet, der lægges for et år ad gangen, har et stort forarbejde, for at alt klapper.
Lokaler og datoer og aftaler, der skal bankes på plads.

Hvem laver hvad?
Yvonne har arbejdet som kasser. Hun holder orden på regnskab med kontingenter og
bilag. Ind og udmeldinger.
Og husk at fortælle, når der er ny mailadresse og postadresse.
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 lægger ud på hjemmesiden, 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.
Som revisorer har foreningen Joel Hermansen og Jesper Hendriksen, som gennemgår
alle bilag, kommenterer og godkender foreningens og Yvonnes regnskab.
Tak til jer for det arbejde.

Der er tre aktive grupper er Boggruppen, Turudvalget, Arkivgruppen.
Boggruppen: er pt. Svend Erik, Anne-Lise, Ada, Susanne og Annemette, der arbejdes
faktisk det meste af året på at få samlet stof og billeder. Gøre 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 de 4 lokalhistoriske arkiver Det er blevet muligt at betale med MobilePay
52 26 77 og det virker, når ellers man husker at skrive hvad betalingen vedrører.

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
I Lokalhistorisk Arkiv: nu på Møllevej 100, 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 Jens, Ada, Bitte, Yonna, Anne-Lise og Susanne. Alle jeres gøremål er med til at
passe på fortiden for fremtiden. Og i de sidste par måneder af året har I gjort et kæmpe

stort arbejde med at pakke det gamle arkiv sammen og komme det i flyttekasser og så
pakket det hele ud igen. Rigtig stor tak til jer, fra en der var sygemeldt fra midt i december.
Et spring ind i 2020: arkivet er flyttet til Sogneskolen, på Møllevej 100 og her er ingen
trapper, så vi ser frem til at rigtig mange kommer forbi.
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.
Allerede i maj 2019 var der besøg fra USA. Det var Barb Walker, der kom til
familiesammenføring med en store slægt fra Gerlev området. Man mødtes på Svanholm
hvor forfædrene havde haft deres arbejde.
I sommeren 2018 var der besøg fra USA af Lynette og Jack. Og hvad skete igen i august
2019, de kom retur. De elsker Danmark – og her er en familie, der tager godt imod dem,
når de lander med deres cykler indpakket i pap.
De kom, de så og vi fandt deres slægter, med herboende kusiner og fætre.
De steder hvor de gamle aner har boet er en stor oplevelse for dem at se.

Frederikssund Museum, Færgegården: Det har igen været et stille år med hensyn til
samarbejdet med Museet. Færgegården har fået ny inspektør Stefanie Høy Brink og
Roskilde Museum ny direktør Morten Thomsen Højsgaard. To dejlige personer, der viser
stor interesse for de lokale samfund.
Som formand har jeg 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. Meget læsestof! Udover det har vi
kun lidt indflydelse på, hvad der sker og skal ske. Men må meget gerne komme med forslag
til aktiviteter mm. Der er stadigvæk også brug for frivillige på museet.
Så gør brug af museet og tag børnene – fri adgang til 18 år.
Medlemskortet får I tilsendt fra Yvonne, som en del af jeres kvitteringsbrev, når
indbetaling af årets kontingent er sket. Der sendes på mail til jer som har mailkontakt.
Print kvitteringen ud og 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

