Beretning for 2020
Fremlagt på generalforsamlingen 31. maj 2021
Dragsholm Lokalhistoriske Forening har jo til formål at udbrede kendskab
til og vække interesse for for lokalhistorien i Gammel Dragsholm
Kommune og at støtte Odsherred Lokalarkiv!
- Og det må jeg jo med skam sige, at det har vi af gode grunde ikke levet
op til i 2020. Vi har ikke kunnet afholde vores medlemseftermiddage, hvor
vi i den grad arbejder med det lokale via billederegistrering og
slægtsforskning. Hvor gerne vi end ville, har det heller ikke været muligt
at være behjælpelige i Odsherreds Lokalarkiv. Der har da været nogle få
henvendelser, hvor man har prøvet at klare det via telefon. Jeg har en
følelse af, at alle vores aktiviteter har været pakket langt ned på
kistebunden – og somme tider har jeg tænkt: Hvordan kommer vi
overhovedet op i gear igen og får gravet tingene op? Men når vi hjælper
hinanden, kommer vi nok stille og roligt i den gamle gænge igen.
Den egentlige beretning:
d. 10. jan. Vores traditionelle HelligTreKonger fest i Vallekilde/Hørve
Kultur- og Fritidscenter, hvor vi var 47 + de tre friske fyre fra ”Spot On”,
som også skulle have mad. Under kaffen underholdt de over ½ time med et
godt ”syng med” repertoire. Alle var meget begejstrede. Vi sluttede
selvfølgelig af med kinesisk lotteri, hvor nogle gik hjem med flere
gevinster og nogle med ingenting, men vi havde en meget hyggelig aften
med en god stemning.
d. 17. febr. Vi havde inviteret Kurt Frederiksen til at komme og fortælle
om sin seneste tur Island rundt med sin Valmet traktor og lille
campingvogn. 2019 havde vi fornøjelsen af, at høre ham fortælle om sin
rejse til Nordkap, og det var jo fantastisk. Til Island skulle campingvogn
og traktor jo sejles derop, og det var en dyr affære, men juni 2019 havde
han så mange sponsorer, så der var penge til turen, som varede 6 uger og
turen Island rundt (så tæt på kysten som muligt) var ca 4000 km. Det var
igen en meget levende og humoristisk fortælling – krydret med en masse
billeder af Islands fantastiske natur og sjove episoder på turen. Ikke færre
end 110-120 mennesker var mødt op for at høre og se, så vi måtte lave
mere kaffe og skære kagen ud i mindre stykker

d. 17. marts Som den første af mange ting måtte vi aflyse vores årlige
Generalforsamling.
d. 22. apr. En fortæller- og sangaften med Provst Karin Bundgaard og
hendes far Lars Andersen blev desværre også aflyst.
d. 28. maj Der var rigtig mange, som havde glædet sig til en byvandring i
Asnæs med Niels Kjeld Nielsen og Leo Johansen, men selvom det var
udendørs, måtte også dette arrangement aflyses.
d. 11. juni Vi skulle have haft rundvisning på Artelleriskolen på Odden,
men også det blev aflyst.
d. 24. aug. Endelig lykkedes det at få holdt Generalforsamling. Det var
selvfølgelig med restriktioner: Sprit, mundbind, afstand og vi kunne ikke
dække kaffebord, som vi plejer, men måtte gå ud i foyeren og få skænket
en kop kaffe. Vi var jo spændte på hvor mange, som turde at møde op, men
vi var 37, så det var da pænt fremmøde. Lene Vejlø var ordstyrer.
Formandens beretning og Kasserens regnskab blev godkendt. Kontingentet
uændret. Dede Bemberg ønskede at trække sig ud af bestyrelsen efter
mange års virke. I stedet valgtes suppleant Vagn Aage Larsen ind som
bestyrelsesmedlem. Som ny suppleant blev valgt Niels Chr. Madsen.
Bilagskontrollanterne modtog alle genvalg. Efter kaffen fortalte Jørgen
Hilden om sin barndom, ungdom, højskoleophold, soldatertid og
giftemålet med Maja. I 10 år drev de Sanddobbernes Camping, så var han
post i nogle år inden han blev headhuntet til Fårevejle Fri- og Efterskole.
En mand, som har hjertet på rette sted og som har været guld vær for
eleverne.
d. 16. sept. Foredrag i Aksen ”Født på Rundetårn” med Erling Krogh, som
dog ikke er født der, men kom med sine forældre som dreng i 1949. Han
fortalte først en masse om Tårnets historie, så om sjove oplevelser f.eks.
om dengang man optog ”Det var på Rundetårn” med Dirch Passer og Ove
Sprogøe. Vi så billeder fra den 140 m2 runde lejlighed. Vi skulle have
sunget fællessang, men pga. corona blev det kun Ida Krogh, som sang ”det
var på Rundetårn” og en skillingsvise akkompagneret af gemalen Erling.
Vi var kun 20 pers., men det er forståeligt nok at mange vælger større
forsamlinger fra. Spændende, at høre om, og man fik lyst at besøge Runde

Tårn næste gang, man er på de kanter.
d. 5. okt. ”Indvandringen i Danmark” med Ole Schramm – aflyst.
d. 30. okt. Kulturnatten i Aksen – aflyst.
d. 12. nov. Foredrag i Aksen med slægtsforsker, underviser og
foredragsholder Ulrich Alster Klug, som vi skulle have holdt i samarbejde
med Slægtshistorisk Forening Vestsjælland, blev aflyst.
d. 16. dec. Juleafslutning i Aksen med gløgg og æbleskiver blev desværre
også aflyst.
Derudover har vi haft vores medlemseftermiddage i første halvår, men
stoppede dog i marts. D. 9. sept. startede vi op igen, men kun for
slægtsforskning, hvor der var mulighed for at sidde ved hver sit bord med
sin egen computer. Det var meget få, som kom der, og billedregistrering
har jo desværre ligget stille i over et år nu.
Det var år 2020 med en Generalforsamling og 3 arrangementer, så det vil
være synd at sige, at der har været stor aktivitet, men det er ikke med vores
gode vilje. Vi må krydse fingre for, at vi kan komme op i gear igen, når de
fleste af os er vaccineret, for der gemmer sig stadig gamle, spændende ting
at arbejde med i Gl. Dragsholm Kommune. Igen skal man altid huske, at
man kan aflevere billeder, arkivalier m.m. hver onsdag på Arkivet i Vig.
Jeg vil slutte med at takke medlemmer og ikke-medlemmer fordi, at I
trofast møder op (når der har været noget)
Tak til alle annoncørerne af Arilds Tidende – uden dem var det ikke
muligt, at lave vores fine blad.
Tak til Jens Hjorth, Kim Mariegaard, Jesper Bertelsen og det øvrige
bibliotekspersonale for deres store hjælpsomhed og et godt samarbejde.
Endelig en stor tak til hele bestyrelsen for jeres hjælp og støtte til mig.
Altid et godt samarbejde i en god og rolig tone – og hyggelige møder.
Tak for ordet!

