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Kære medlemmer,  

Efter en fantastisk sommer er vi klar til at hygge os 

i efteråret.  Vi håber at se så mange som muligt. 

Husk at hvis I har ideer til arrangementer eller ture 

– kontakt gerne et bestyrelsesmedlem. 

Kommende arrangementer: 

Tur til Nordrup Kirke og Nordrups nye 

Kirkeskov  

Søndag den 19. september fra kl. 14 til ca. 16.30. 

Maksimum antal deltagere: 30 personer 

Turen indledes med en rundvisning i kirken og på 

kirkegården, hvor kirkens graver Frederik Bjørk 

fortæller Kirkens og kirkegårdens historie suppleret 

af skovfoged Viggo Jensen, som vil koncentrere 

sig om den særlige relation mellem kirken og 

Godset Giesegaard og bl.a. vise familien 

Brockenhus-Schacks Kapel. 

Nordrup kirkeskov ligger direkte op til kirken. Den 

er en erstatningsskov som kom til verden for 5 år 

siden, da Køge Sygehus skulle sløjfe 6,5 hektarer 

fredskov i forbindelse med udvidelsen af 

sygehuset, og der ifølge loven skulle plantes 13 

hektarer fredskov i erstatning.  

Formålet med skoven er at skabe et naturfristed for 

alle interesserede, og mere specifikt at skabe gode 

faciliteter med mulighed for at fremme byens 

skole, børnehave, vuggestue og spejdere.  

Nordrups tidligere kirkeværge Johannes Hansen, 

som igennem hele kirkeskovsprojektets historie har 

været en central aktør og lokal primus motor, vil 

vise rundt og fortælle om skovens historie og 

fremtid.  

Turen i kirkeskoven afsluttes med kaffe ved 

skovens bord- og bænkeopstilling.  

Vi mødes på kirkeskovens parkeringsplads kl. 14 

lige øst for kirkegården på Giesegaardvej.  

Turen er gratis.    

Tilmelding senest onsdag den 15. september til 

Leif Lørring på leif@smilemail.dk eller tlf. 

20255523  

Foredrag: Den glemte epidemi 
Gørslev Forsamlingshus onsdag den 27. oktober kl. 

19.00  

Foredrag ved Leif Lørring om den måske mest 

alvorlige epidemi siden den sorte død i 13-

hundredtallet og dens betydning for Skovbo-

områdets historie.  

Epidemien, som skyldtes malaria, eksploderede 

med ekstra mange dødsfald og utroligt mange syge 

i efteråret 1831. Den blev kaldt den ”lollandske 

feber”. Epidemien ramte Lolland-Falster-området 

og Sydsjælland til og med de 8 sogne i den gamle 

Skovbo Kommune.  

Foredraget vil komme ind på epidemiens baggrund 

og udbredelse i lokalområdets sogne. Det vil især 

koncentrere sig om epidemiens mulige indflydelse 

for Vollerslev-Gørslev områdets udvikling. 

Der vil blive serveret kaffe og kage. Ingen 

tilmelding. Pris 50 kr. som betales ved indgangen. 

Julehygge – Borup Kulturhus  

Tirsdag d. 14. december 2021 kl. 19.00 

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.  
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Siden sidst: 
Generalforsamlingen 2021 

Torsdag den 26.august 2021 holdt foreningen sin ordinære 

generalforsamling i Aktivitetshuset, Møllevej 11, Borup med 

deltagelse af ca. 23 medlemmer.  

Dagsorden: 

1. Valg af stemmetællere.  

Kis og Ole blev valgt som stemmetællere.  

2. Paul Christensen blev foreslået og valgt til dirigent.  

Paul Christensen takkede for valget og konstaterede at 

generalforsamlingen var lovlig indvarslet.  

3. Formanden, Terri Nielsen, fik derefter ordet for aflæggelse 

af beretning:  

Skovbo Lokalhistoriske forening har ca. 210 medlemmer. 

Corona nedlukningen har gjort at vi ikke kunne afholde 

arrangementer som planlagt. Vi prøver at finde 

arrangementer, som er med lokalt  

islæt, men arrangerer også ture til andre interessante steder. 

Hvis der er nogen som sidder med et specielt ønske om en 

tur, et foredrag eller andet, høre vi gerne om det.  

Siden sidste generalforsamling har vi aflyst julehygge og alle 

forårsarrangementer, men har endeligt kunne holde 

arrangementet på Roskilde Museum den 19.6. med ca. 18 

deltagere. Vi har flere arrangementer i støbeskeen. Mere om 

det i næste medlemsnyt. Beretningen godkendt.  

4. Fremlæggelse af regnskab ved kasseren, Ruth Christiansen.  

Der er indkommet kr. 11.100 i medlemskontingent. 

Deltagerbetaling kr. 2.100. I alt kr. 13.200.  

Den største udgiftspost var arrangementer kr. 6.298. Øvrige 

udgifter kr. 4.566. Udgifter i alt kr. 10.864, hvilket giver et 

overskud på kr. 2.336. Status viste en formue på kr. 27.596. 

Formidlingsfonden har solgt DVD’er for kr. 1000. 

Renteindtægt kr. 9. Udgifter gebyr kr.60.  

Overskud kr. 949. Der er nu aktiver for kr. 92.291. 

Beretningen godkendt. 

5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne.  

Ingen forslag indkommet.  

6. Fastlæggelse af budget og kontingent  

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: kr. 100 for ægtepar 

samt kr. 75 for en enkel person.  

Der blev fra et medlem foreslået at hæve kontingentet, men 

hertil svarede Ruth Christiansen, at der var mange 

medlemmer der ikke deltog i arrangementerne, hvorfor det er 

bedre at opkræve lidt mere i deltagerbetaling. Måske vil vi 

forhøje kontingentet lidt til næste år. Opkrævninger udsendes 

efter generalforsamlingen. Der regnes i budgettet for 2021 

med et overskud på kr. 25. Forslaget godkendt.   

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

På valg er Leif Lørring, Birgit Kristoffersen og Lejf 

Kristoffersen.  

8. Valg af suppleanter. De nuværende er Annja Joensen og 

Alice Lundgren  

9. Valg af 2 bilagskontrollanter. De nuværende er Peter 

Olsson og Bjarne Haastrup. Og en bilagskontrollørsuppleant. 

Den nuværende er Anne-Marie Rasmussen.  

Der var enstemmigt genvalg af alle.  

10. Skovbo Lokalhistoriske Arkivs virke ved 

arkivmedarbejder Terri Nielsen.  

Stilhed på Skovbo Lokalhistoriske arkiv. Mellem Corona 

nedlukninger, fast arbejde hos mig, og sommerferie, så er året 

gået hurtigt.  

Vi har mistet Ruth Augustinussen d. 16. juli efter kort tids 

sygdom. Ruth var aktiv på Kanal Roskilde i mange år og på 

arkivet – altid super god til at holde orden på ting.  

Vores funktioner på arkivet: Terri – alt det løse+mere. Jørgen 

Flyng: scanner billeder. Henny: Er begyndt at registrere 

aviser og diverse andre opgaver. Ole Jensen registrerer en 

stor sag for tiden.  

Der er plads til flere frivillige på arkivet og opgaverne er 

meget varieret. Hvis man har lyst til at prøve, kan jeg 

kontaktes på arkivet, hvor jeg er de fleste torsdage fra 14-

17.00.  

Afleveringer i år: mange små men gode. Der er afleveret 2 

”erindringsfortællinger”.  

Vi satser på at holde åbent, enten på arkivernes dag eller 

Kulturhusets ”Åbent hus” i november.  

Til slut vil arkivet rette en stor tak til foreningen for støtten 

som I har ydet i det forløbne år. 

11. Eventuelt  

Leif Lørring benyttede lejligheden til at reklamere for vore 2 

næste arrangementer: Den 19. september en tur til Nordrup 

kirke og Nordrups nye kirkeskov og den 27. oktober 

foredraget i Gørslev Forsamlingshus: Den glemte epidemi.  

Efter generalforsamlingen og en pause med kaffe og kage 

fortalte vores ny arkivleder Annette Månsson lidt om hendes 

virke og planer på Køge arkiver. Der havde været stor 

udskiftning af medarbejdere på Køge arkivet og der var her, 

ligesom på de øvrige arkiver, brug for flere frivillige. Man 

kan tilmelde sig et gratis kursus, hvor de forskellige opgaver 

på et arkiv vil blive gennemgået. Terri takkede Annette for 

hendes medvirken. Ref. BK 

Bestyrelsen:  
Formand:     Næstformand: 

Terri Nielsen     Leif Lørring, Strædet 6 

Tlf. 50 80 77 71           4100 Ringsted 

Email: slf@outlook.dk   20 35 55 23 
    leif@smilemail.dk 

 

Kasserer: Ruth Christiansen   Sekretær: 

Tjørnedalsvej 20, Slimminge,  Alice Lundgren 

4100 Ringsted,     Tlf. 22 52 00 18 

tlf.40 63 71 18.     lundgren052@hotmail.com 

Email: lokalhist@live.dk    

 

  
Birgit Kristoffersen 
Tlf: 27 31 96 46  
 

John Andersen,  

Knudsvej 22,  

4623 Ll. Skensved  
  

Benny Pedersen, 

Duehusvej 112 

4632 Bjæverskov 

Tlf: 28 44 34 62  

 

Suppleanter:  
Annja Joensen,  

 

Lejf Kristoffersen 

Tlf. 29 66 76 86  
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mailto:lokalhist@live.dk

