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Rundtur i Lellinge Kirke

Lørdag d. 11. feb. 2017 kl. 14.00
Lellinge kirke er en sengotisk bygning fra o. 1450.
Oprindelig blev kirken bygget som et langhus med udelukkende skib og kor, og med 3 højblændinger i skibets vestgavl. Omkring år 1500 blev tårn og våbenhus bygget til. I
1692-94 blev kirken udvidet med et nyt kor og nåede da i
store træk det udseende, den har i dag.
Graver Henning Mathiesen fremviser og fortæller om
Lellinge Kirke.

Foredrag med Maja Schultz
Borup Kulturhus
Tirsdag d. 14. marts 2017
Kl. 19

Museum Sydøstdanmark har siden 2014 haft særlig fokus
på den nyopdagede vikingeborg ved Lellinge; Borgring. I
2016 indledtes den første af 3 udgravningssæsoner på
selve lokaliteten, hvor bl.a. den brændte østport og den
sydlige port mod Køge Å blev undersøgt. Udgravningerne
på borgen fortsætter i sommeren 2017 og 2018, men sideløbende med udgravningerne ved Borgring, har museet
planer om at undersøge flere lokaliteter fra vikingetid i
oplandet omkring Borgring. Bl.a har museet i 2013, 2015 og
2016 foretaget undersøgelser på den rige vikingetidslokalitet Ågård, der ligger nord for Bjæverskov. I efteråret 2017
håber museet at kunne fortsætte udgravningen. Foredraget
kommer til at omhandle de foreløbige resultater af udgravningerne ved Borgring og Ågård.
Pris: 50 kr.
Tilmelding ikke nødvendig

Generalforsamlingen

Borup Kulturhus
Torsdag d. 20. april, 2017 kl. 19
Der er Generalforsamling i Kulturhuset i Borup.
Foreningen er vært med kaffe og kage.

Foredrag med Leif Lørring
Gørslev Forsamlingshus
Onsdag d. 10. maj, kl. 19.00

Landsbyerne Vollerslev-, Gørslev– og Slimminge-området
har været beboet siden stenalderen og bronzealderen,
men landsbyernes nuværende placering går tilbage til
jernalderen.

Foredraget vil komme ind på:

landsbyerne i jernalderen

de store forandringer omkring landboreformerne

gård-og husmandsudviklingen frem til 2. Verdenskrig

Køge-Ringstedbanens lokale betydning

nogle af de lokale stednavnes oprindelse
Som baggrund for forståelsen af landsbyernes historie vil
foredraget lægge vægt på udviklingen af landbrugets
redskaber og dyrkningsmåder.
Pris: 50 kr.
Tilmelding ikke nødvendig
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4. september i Roskilde
Byvandring i Roskilde den 4. september. Der mødte en lille
standhaftig flok op med paraplyer, da vejret havde bestemt
sig for at regne netop den eftermiddag. En fin rundvisning
på Sct. Jørgensbjerg hvor vi bl.a. var forbi L. A. Rings hus.
Eftermiddagskaffen nød vi i Pibers Hus i byparken.
5. November i Hørsholm
Den 5. november havde 45 deltagere meldt sig til busturen
til Jagt- og skovbrugsmuseet i Hørsholm. 4 personer yderligere tilsluttede sig efterfølgende gruppen.
Da der kun var én guide til at varetage rundvisningerne
måtte vi deles op i 2 hold. Første hold kl. 12.30 og næste kl.
14.15. Man kunne så i ventetiden fordybe sig i den udstilling
man fandt mest interessant samt besøge cafeen. Flere
benyttede samtidig lejligheden til at se kirken som ligger lige
overfor museet. Kl. 16 var buschauffør Erik klar med den
lune bus for at køre os hjem efter en spændende og
hyggelig tur.
Rigtig dejligt at vi samtidig denne dag fik 8 nye medlemmer
til vores forening.
21. november i Ejby
Mandag den 21. November holdt Egon Toft et historisk foredrag om Ejby i Medborgerhuset i Ejby.

