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Historiegruppen
Har du lyst til at dykke ned i Skovbo-områdets historie? Kom og vær med til at
drøfte, undersøge og skrive om historiske emner. Alle med lokalhistorisk interesse er velkomne. Det er ikke nødvendigt at være ”forfatter”— det handler
først og fremmest om at undersøge og samle information.
Mulige emner: Byer; Vemmedrup, Slimminge, Gørslev, Vollerslev, Ejby,
Bjæverskov, Nr. Dalby, Borup. Erhverv i by og land. Personalehistorie eller
slægtshistorie, Emigranter fra Skovbo området, Egne erindringer.
Beskrivelse af enkeltbegivenheder har også interesse, f.eks. Fra krigens tid,
eller ’min skolevej—hvordan man traskede af sted 4-5 km i meterhøje snedriver. Travbanen, gartnerkolonien i Vemmedrup. Mulighederne er legio!
Foreningen påtænker at udgive resultaterne i hæfte eller bogform på et senere
tidspunkt.
Efter tilmelding bliver der straks indkaldt til et indledende møde.
Tilmelding og emne forslag kan ske til: slf@outlook.dk, eller til:
Skovbo Lokalhistoriske Forening, Møllevej 2, 4140 Borup

Medlemsnyt April 2016
Nyhavn - før og nu
Foredrag med Kim Greiner
tirs. d. 24. maj 2016 kl. 19.00, Borup Kulturhus
Med billeder og fortællinger fører Kim Greiner os rundt i Nyhavn til de
maleriske huse, cafeer og knejper. Der bliver fortalt historier om Nyhavns
folkeliv før og nu. Vi skal bl.a. høre om enken, der blev levende begravet, og
den unge Petri Worm, der endte på skafottet på Amager Fælled.
Indgang inkl. kaffe og kage— 50 kr. pr. person
Tilmelding ikke nødvendigt!

Køng Museum
Lørdag den 11. juni 2016
På vej til Køng Museum, kigger vi lige ind på Svinø Mindelund ved Svinø
Kirke.
Midt imellem Næstved og Vordingborg , i den hyggelige gamle landsby Køng,
grundlagde handelsfyrsten og filantropen Niels Ryberg i slutningen af 1700tallet et af Danmarks tidligste fabriksanlæg til fremstilling af hørtekstiler. I dag
fremstår landsbyen som et enestående kulturmiljø med flere bevarede
bygninger fra fabrikkens tidligste tid. Køng Museum har til huse i Gl.
Øbjerggaard, som blev opført som administrationsbygning for Køng Fabrik. .
Afgang fra Borup Station kl. 11.00, Bjæverskov Kirke kl. 11.15
Tag gerne madpakke med! Vi nyder kaffe og kage på Køng Museum inden
hjemturen med ankomst ca. kl. 16.30-16.45
Pris: 150 kr. for medlemmer, 200 kr. for ikke-medlemmer
Tilmelding til: Terri på 50 80 77 71 eller på: slf@outlook.dk inden d. 5.6.16

Historisk Byvandring i Roskilde
Søndag d. 4 sept. 2016
En historisk byvandring í Roskilde langs havnen. Vores guidede tur starter på
Sct. Jørgensbjerg, der ligger med udsigt over Roskilde Fjord. Efter besøg i
kirken går vi langs havnen, inden vi når det gamle gasværk, hvor der idag er
glasgalleri. Vi slutter 1½ times vandring “på bjerget” af med kaffe i Pipers Hus
i Byparken.
Mødested: Vindeboder parkeringsplads langs havnen kl. 13.15
Tilmelding til: Anne-Lise på 30 56 05 72 eller: anne.lise.benny@gmail.com
inden d. 28.8.16

Generalforsamlingen 2016
Torsdag den 14. april 2016 holdt foreningen sin ordinære generalforsamling i
Gørslev forsamlingshus med deltagelse af ca. 57 medlemmer.
Formanden bød velkommen. Hans Pedersen og Helmer Larsen blev valgt
som stemmetællere. Leif Lørring blev foreslået og valgt til dirigent.
Leif Lørring takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet. Formanden, Bent Jellesmark, fik derefter ordet for aflæggelse
af beretning.
Vi har haft 5 arrangementer. Søndag den 14. juni 2015 var vi på en tur til
Torsvang samlermuseum på Møn. Kaffen blev indtaget i museets cafe. Lørdag
den 15. august besøgte vi Blåbæk Møller, hvor mølleren som 4. generation på
møllen fortalte og viste frem. Der er både en vandmølle og en vindmølle.
Kaffen drak vi på Faxe vandrerhjem nær kalkbruddet. En tur til Køng museum
blev udskudt, men afholdes 11. juni i år. 20. september fortalte Eva Tønnesen i
Ejby Medborgerhus om kampen for kvindernes valgret. 22. november skulle vi
have været til Skibsfartmuseet i Helsingør, men turen måtte aflyses p.g.a. snevejr. Turen blev afviklet 30. marts. Vi er i dag omkring 220 medlemmer, vi har
haft et vist frafald p.g.a. alder. Vi regner dog med at kunne få nye medlemmer
ved at lave lokale arrangementer. Vi er repræsenteret i Køgefonden ved
formanden + Anne-Marie Rasmussen. Køgefonden er en selvejende institution,
der står for al arkivaktivitet i Køge kommune. Tilskuddet fra kommunen er
beskåret med 600.000 kr. pr. år, og om 4-5 år er fonden kørt tør for penge. I
Skovbo var vi heldige at få indrettet lokaler i Borup Kulturhus med
fremragende opbevaringsforhold, medens Køge må have deres arkivalier
opbevaret i et lagerhotel i Hvidovre. Vi er også repræsenteret på museet i
Lundekrog og har en bestyrelsespost. Der er plads til flere frivillige
medarbejdere. Tak til bestyrelsen for godt samarbejde. Beretningen blev
godkendt.
Regnskabet blev fremlagt af kassereren, Ruth Christiansen. Der
er
indkommet 15.875 kr. i kontingent, 8.000 kr. i tilskud fra kommunen og
14.375 kr. i deltagerbetaling, ialt 38.250 kr. De største udgiftsposter var 23.987
kr. til arrangementer, 2.183 kr. til porto og 3.750 kr. til generalforsamlingen.
Ialt blev udgifterne 34.154 kr., hvilket giver et overskud på 4.097 kr. Status
viste en formue på 31.297 kr., hvori er inkluderet arkæologigruppens 873 kr.
Fra salen blev spurgt til den manglende omkostning til generalforsamlingen i
2014. Svaret var, at Borup kulturhus benyttes gratis, og at bestyrelsen selv
havde lavet kaffe og bagt kage. Forskellen på udgifter til arrangementer i 2014
og 2015 skyldes bl.a., at turen til Helsingør måtte aflyses p.g.a. snevejr.
Formidlings-fonden har solgt bøger og DVD'er for ca. 8.700 kr. og haft udgifter
til genoptryk af DVD'er for 4.500 kr. + udgifter til porto. Ialt er der et overskud
på 3.555 kr., og der er nu aktiver for ialt 119.905 kr. Formanden opfordrede til
at komme med ideer til udgivelser. Regnskabet blev godkendt. Efter en kaffepause blev budgettet forelagt. Der regnes med et underskud på 1.600 kr.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 75/100 kr. Begge dele blev vedtaget.
Der var ingen forslag fra medlemmer eller bestyrelse. Bent Jellesmark, Ruth

Christiansen, Terri Nielsen og Erik Augustinussen var på valg til bestyrelsen.
Alle modtog genvalg. Anne-Marie Rasmussen og John Frederiksen ønskede
ikke genvalg som suppleanter. I stedet blev foreslået og valgt John Andersen,
Ll. Skensved og Jens Hansen, Slimminge. Som revisorer blev valgt Peter
Olsson og i stedet for Jørgen Flyng, som ikke ønskede genvalg, blev valgt
Bjarne Hostrup. Som revisorsuppleant nyvalgtes Anne-Marie Rasmussen.
Fordi Lone Rasmussen var på ferie, var det Erik Augustinussen, der aflagde
beretning for Skovbo Lokalhistoriske Arkiv. 2015 havde været et travlt år.
Lone og Erik havde i foråret skrevet artikel til Køge-studier om kvinder i
sogneråd og kommunalbestyrelser i Skovbo. Arkivet har deltaget i to fælles
arrangementer for foreninger, der bruger kulturhuset i Borup, i Arkivernes dag
og i Borup kulturnat. Til sidstnævnte var lavet en ny udstilling om forretninger
og virksomheder i Borup med 32 plancher. Arkivet har holdt et møde om
våbennedkastninger og været vært for efterårets medarbejderforum. Der er 4
faste medarbejdere, Lone Rasmussen, Terri Nielsen, Jørgen Flyng og Erik
Augustinussen. I årets løb er modtaget 78 afleveringer, bl. a. fra Borup Brugs,
Borup Brassband, Skovbo Plejehjems venner, et maleri af Kimmerslev kirke,
breve fra en sømand til familien i St. Ladager og dokumenter og billeder fra
opførelsen af Ejby og Borup biblioteker. Arkivet modtager gerne alt, som kan
belyse Skovbo-områdets historie på den ene eller anden måde. Fra salen blev
der spurgt, om arkivet har materiale om Stubberupgård, hvilket arkivet ikke har
meget af, men ved fælles hjælp kan måske laves en udstilling til kulturnatten.
Derefter opstod en diskussion om tilgængeligheden af godsarkiverne på
Svenstrup og Giesegaard.
Under Eventuelt konstaterede Terri, at det var længe siden, at foreningen
havde udsendt sin sidste udgivelse, og at der er penge til nye udgivelser.
Bestyrelsen har derfor diskuteret muligheden af at inddrage foreningens
medlemmer i indsamling af materiale til nye udgivelser. Til formålet var uddelt
skemaer, hvor man kan tegne sig for deltagelse og angive interesseområde.
Bestyrelsen vil senere indkalde interesserede medlemmer til et møde, hvor det
videre forløb kan diskuteres. Paul Christensen meddelte, at arkæologi-gruppen
vil indgå i et større samarbejde, men det vil blive omtalt senere. Tulle
appellerede til at melde sig til gravegruppen, der er behov for flere medlemmer.
Tommy Andersen opfordrede til at interviewe ældre medborgere og spurgte,
om foreningen har en båndoptager. Hverken forening eller arkiv besidder en
båndoptager, men der var flere muligheder for at låne sig frem. Formanden
takkede Anne-Marie for godt samarbejde i bestyrelsen og overrakte en kurv
med rare sager. Et medlem takkede for gode arrangementer. En repræsentant
for Ejby medborgerhus opfordrede til flere fælles arrangementer. O.C. klagede
over, at den offentlige transport ikke passede med afgangen af foreningens ture.
Formanden foreslog at ringe til bestyrelsen. Derefter hævede dirigenten mødet
og takkede for god ro og orden. Efter en pause til at betragte de opstillede
plancher i anledning af foreningens 30-års jubilæum fortalte Paul Christensen
om arkæologigruppen, og han og Bent Jellesmark gennemgik i dialog
foreningens historie.

