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MEDLEMSNYT SEPTEMBER 2017
Kommende arrangementer
Vi håber at alle har haft en god sommer og er klar til
deltage i de spændende arrangementer vi har til jer i
efteråret/vinter.

Bustur langs Køge-Ringsted Bane
Søndag d. 15.10.2017

Vi prøver et nyt format til Medlemsnyt – det er vores
håb at det er mere læservenlig – og hører gerne fra
jer med jeres mening.
Vi ses!
Historiegruppen
Torsdag d. 12.10.2017 kl. 14
Vi gentager succesen! Historiegruppen udgav
”Fortællinger fra Skovbo” tidligere på året. Nu er det
tid til at begynde på den næste udgivelse.
Har du lyst til at være med er du velkommen til at
møde på Skovbo Lokalhistoriske Arkiv til et
indledende møde torsdag d. 12.10 kl. 14. Har du den
gode historie, hjælper vi dig gerne med at skrive det.
Hvis du ikke har modtaget din gratis kopi – kontakt
venligst et bestyrelsesmedlem!

Skovbo Lokalhistoriske Forening sammen med
Østsjællands Jernbane Klub arrangerer en bustur
langs den gamle bane.
Vi starter i Køge på ØSJK’s lokaler i Køge, hvor vi
får en rundvisning og et kort foredrag om banen.
Derefter spiser vi vores medbragte madpakker inden
vi stiger ombord på bussen igen. Søren Jørgensen,
Jan og Bent Jellesmark er turguides langs den gamle
bane med forskellige stop på vejen.
Afhenting på Borup Station kl. 10.00, Bjæverskov
Kirke kl. 10.15. Retur ca. kl. 16.30
Pris: kr. 100.,- per person (inklusive kaffe og kage)
Der er begrænset plads –så tilmeld jer straks!
Tilmelding seneste d. 6. oktober, 2017 til:
Terri Nielsen, tlf. 50807771 eller slf@outlook.dk

Rundvisning – Højelse Kirke
Lørdag d. 11. november 2017 kl 14.00

Siden sidst
Lammefjorden og Audebo Pumpestation bustur
lørdag 12. august 2017.
Foredrag med Arne Fjordgaard om Audebo
Pumpestation samt om området helt tilbage til efter
sidste istid – flot fremvisning af fotos og
illustrationer gennem hele foredraget.
Efter foredraget, guidet bustur i den inddæmmede
Lammefjord. Arrangementet sluttede tilbage til
pumpestationen, hvor museet blev betragtet og
kaffen blev serveret.
____________________________________

Sognemedhjælper Louise Keiniche Rasmussen
fremviser og fortæller om kirkens historie fra katolsk
tid til vore dage. Louise er ekspert i forklaringen af
de mange enestående kalkmalerier. Kirken har flere
interessante effekter og inventar. Der venter en
spændende fortælling om kirken.
Pris: Gratis
Tilmelding ikke nødvendig

Julehygge – Borup Kulturhus
Tirsdag d. 12. december 2017 kl. 19.00

Bestyrelsen:
Formand: Terri Nielsen
Borupvej 102 a, 4140 Borup.
Tlf. 50 80 77 71
Email: slf@outlook.dk

Vi starter aftenen med fællessang, bankospil og en
lille konkurrence. Vi serverer gløgg og æbleskiver.
Arrangementet er kun for medlemmer og er gratis.
Tilmelding ikke nødvendig.

Næsteformand: Anne Lise Pedersen, Læskovvej 46, 4632
Bjæverskov,
Tlf: 30 56 05 72
Kasserer: Ruth Christiansen
Tjørnedalsvej 20, Slimminge, 4100 Ringsted, Tlf: 56 87 92 80
og 40 63 71 18. Email: lokalhist@live.dk

Foredrag med Hans-Peter Tams
Kulturhuset, Borup torsdag den 8. februar 2018
kl. 19.00

Sekretær: Birgit Kristoffersen
Plantagevej 18, 4623 Ll. Skensved,
Tlf: 27 31 96 46

Hans-Peter Tams er født i 1937 i Tyskland, og han
fortæller om sin barndom under 2. verdenskrig, og
hvad det har gjort ved ham. Familien blev forflyttet
fra Slesvig til Polen i 1940, hvor faren senere blev
sendt til Fronten. Hans-Peter kom i skole og skulle
være med i Hitlerjurgend, hvor han havde nogle
frygtelige oplevelser.

Lejf Kristoffersen, Plantagevej 18, 4623 Ll. Skensved, Tlf: 29
66 76 86
John Andersen, Knudsvej 22, 4623 Ll. Skensved
Leif Lørring, Strædet 6, 4100 Ringsted

I september 1944 tager moren sammen med de nu 6
børn toget til Berlin. Her bliver børnene skilt fra
moren. Hans-Peter er 7 år og den yngste 8.
måneder. Hans-Peter fortæller hvordan de 6 børn
klarer sig alene vinteren over, indtil krigen slutter,
mens de går mod Sydslesvig. En tankevækkende
historie.

Suppleanter: Jens Hansen, Tjørnedalsvej 32, Slimminge, 4100
Ringsted. Tlf: 22 91 32 93
Annja Joensen, Regnemarks Bakke 6, 4140 Borup

Pris: 50 kr. for medlemmer, 75 kr. for ikkemedlemmer
Tilmelding ikke nødvendig
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