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Kære medlemmer, 
Ja, og så var den sommer overstået. Vi håber at alle 
har haft en god sommer og nydt det gode vejr. Vi 
er klar med efterår/vinter arrangementer og håber 
at se så mange som muligt.  

Den 28. juni modtog bestyrelsen den sørgelige og 
helt uforståelige meddelelse at Anne Lise Pedersen 
var afgået ved døden. Anne Lise var næstformand i 
vores bestyrelse og frivillig  medhjælp på arkivet. 
De  sidste  2  år  repræsenterede  hun  foreningen  i 
Køge  Fondens  bestyrelse.  Anne  Lise  var  dygtig, 
flittig og altid venlig og parat til at hjælpe andre. Et 
stort tab og savn for alle.  Æret være hendes minde. 

Kommende arrangementer

Historien bag Spanager, 
Lammestrup/Stubberup, Rødbylund 

- 100-året for lensafløsningen i Danmark

Foredrag ved Leif Lørring 3.oktober kl. 19 i Borup 
Kulturhus, Møllevej 2, 4140 Borup.

Vedtagelsen af Lensafløsningsloven i oktober 1919 
indebar de største forandringer i det danske 
landbrugslandskab siden landboreformerne i 
slutningen af 1700-tallet. Konsekvenserne af 
lensafløsningsloven og tilhørende lovgivninger 
bl.a. om udstykningen af præstegårdsjorde var, at 
der i Danmark oprettedes mange tusinde nye 
landbrug.

I vores område er fx de mange landbrug i 
Stubberup, Lammestrup, Spanager, Rødbylund 
samt landbrugene mellem Vollerslev og Juellund 
eller husmandsstederne syd for Lidemark resultater 
af dette lovgivningskompleks.

 Lensafløsningsloven i 1919 kom i en periode med 
meget store spændinger og forandringer i hele 
Europa. I Danmark blev den det endelige opgør 
med resterne af det feudale Danmark. 

Leif Lørring vil fortælle om lovgivningen, dens 
historiske forudsætninger og lokale resultater, men 
også om det spændingsfyldte politiske spil op til 
lovgivningen bl.a. i lyset af 1. Verdenskrig, den 
russiske revolution og andre markante forandringer 
i vores omverden. 

Alle er velkomne. Der serveres kaffe og kage. 

Pris 50 kr.

Foredrag om afslutningen på Skovbo Kommune

onsdag den 6. november kl. 19  i

Borup Kulturhus                                          
Mogens Pejtersen,forhenværende 
kommunaldirektør i Skovbo Kommune og 
Vicedirektør i Køge Kommune, der var en af de 
centrale personer i fusionsprocessen mellem 
Skovbo og Køge kommuner, vil i foredraget 
fortælle om af de mange overvejelser bag 
beslutningsprocessen for 12 år siden. 



Mogens Pejtersen vil komme ind på den historiske 
baggrund,  visioner,  de  mange  overvejelser  og 
dilemmaer,  der  lå  bag beslutningen  om sammen- 
lægning. 

Skovbo  Lokalhistoriske  Forening  inviterer  til 
foredraget i det tidligere rådhus. Pris kr. 50.

Alle er velkomne. Der serveres kaffe og kage. 

Julearrangement
Torsdag d. 5. december 2019
Kl. 19
Borup Kulturhus

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

Nyt fra Arkivet
Slægtsforsknings Café
Trænger Du til lidt hjælp med din slægtsforskning? 
Kom til slægtsforsknings Café på Arkivet – alle 
torsdage – med start d. 14. november indtil d. 30. 
januar 2020.
Vi tager udgangspunkt i jeres forskning og hjælper 
dig med at komme videre.
Tilmelding ikke nødvendigt – mød bare op kl. 11-
13.

Siden sidst
Arrangement på Sct. Hans Museum lørdag 25. maj 
2019. Der var 16 medlemmer mødt op. God og 
interessant rundvisning på museet med 

efterf
ølgende hyggelig spadseretur gennem parken til 
Cafe Drivhuset, hvor kaffen og kagen var klar til 
servering.

Byvandring i Køge søndag d. 8. september 10 
personer deltog. Det var en god tur gennem 
Strædet.
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