Formandsberetningen 2016.
Nu står vi her igen. Endnu et år er gået med travlhed og mange oplevelser. Jeg vil prøve at gennemgå, hvad der er sket
i foreningen i året 2015/2016.
Der var generalforsamling den 18. marts 2015. Generalforsamlingen var hurtigt overstået. Der var genvalg på alle
poster, så vi fortsatte ufortrødent, som vi plejer.
Efter generalforsamlingen holdt Tove Tieldow et foredrag om forfatteren Else Moltke.
Meget inspirerende, og man fik et godt indtryk af Else Moltkes liv. Et godt foredrag.
I april måned havde vi fhv. borgmester i Slagelse, Jens Jørgensen, til at komme med sin opfattelse af H. C. Andersens
liv på herregårdene i Vestsjælland.
Det blev en lidt speciel aften, da vi uropførte sangen med titlen ”Jeg savner noget, skal jeg navnet sige”, skrevet af H.
C. Andersen og med melodi af John Kruse, Sæby.
I påsken havde foreningen besøg fra Michigan, USA. Gæsternes aner var udvandrere fra Halleby Ore.
Det var Henning Bonde og Finn Jensen, der tog sig af dem og viste dem rundt her på egnen.
De blev meget begejstrede for den måde, de var blevet modtaget på, og hvad de fik at se.
Begejstringen var så stor, at de blev medlemmer af foreningen.
Mandag den 4. maj holdt vi reception med udgivelse af Bent Frandsens bog ”Høng og Omegn under besættelsen
1940-1945”. Det blev en stemningsfuld aften, som vi startede med afspilning af frihedsbudskabet, og der blev tændt
lys i vinduerne. En dejlig aften på biblioteket med mange deltagere.
Fredag den 29. maj havde vi i samarbejde med Solbjerg Forsamlingshus og LOF Høng en byvandring i Solbjerg.
En ny måde at gøre det på, men jeg synes, det blev en rigtig god aften med et fremmøde på over 90.
Lørdag den 30. maj var der Folkemøde Kalundborg i Høng.
Vi havde valgt at deltage for at synliggøre os. Vi havde valgt at slå os sammen med Grænseforeningen i et telt. Trods
vejret, der var meget blæsende og regnfuldt, havde vi en god dag med en del besøgende.
Den 13.juni havde vi en tur til Røsnæs sammen med de frivillige hjælpere. Trods en smule regn en hyggelig tur.
Vi har også haft 5 studiekredsarrangementer i slægtsforskning. 2 i efteråret og 3 i foråret. Dem har vi afholdt på
kommuneskolen, i deres datalokaler. Der deltager ca. 15 personer hver gang.
Vi har nu besluttet at flytte til seniorernes lokaler i Høng Hallen. De er væsentlig bedre, da deres internetforbindelse er
helt i top.
Så kom vi frem til sommerferien pust, pust.
Efter en tiltrængt ferie startede vi så op med vores sommerudflugt til Hornsherred, et arrangement, der igen hurtigt
blev overtegnet - så vi valgte at arrangere en tur mere.
I samarbejde med de andre foreninger i Kalundborg Kommune er der en gruppe, der er ved at samle stof til en årbog
for Kalundborg Kommune. Med titlen ”Arkivernes Jul”.
Efterårs-sæsonen.
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Tirsdag den 6. oktober markerede vi grundlovsændringen i 1915 med et foredrag holdt af Jytte Nielsen fra KVINFO.
Det var spændende at høre om, hvor meget der blev kæmpet her på egnen, for at de 7 f-er kunne få stemmeret. De 7 fer er: Fruentimmere, Folkehold, Fattige, Forbrydere, Fjolser, Fallenter og Fremmede.
Alt den snak om grundlovsændringen i 1915 og et foredrag, der blev holdt i Hallebyore Mødested om Karoline
Graves, førte til at vi besluttede at arbejde hen imod at opsætte en mindesten for folkemindesamler og forfatter
Karoline Graves i Mindelunden.
Vi har nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder med at fremstille QR-koder ved alle mindestenene i Mindelunden. De
små film, som med QR-koderne bliver vist, kan man også se og høre ved at slå op på foreningens hjemmeside.
Det er vores plan, at der på sigt skal være en QR-kode ved alle mindesmærker i den gamle Høng Kommune. Det er en
større mundfuld, for til hvert eneste mindesmærke skal der skal laves et kort indslag til internettet.
I november måned havde vi en udstilling på biblioteket om lokale kunstnere og kunstværker. Da biblioteket er et åbent
bibliotek, turde vi ikke udstille originalerne, så vi valgte at tage billeder af dem i stedet for og opsætte dem. Jeg synes
selv det blev en pæn udstilling.
Vi havde åbent i sammenhæng med udstillingen ”Arkivernes dag” den 14. november. Vi fik her besøg af ca. 25
personer, der kom for at få en lokalhistorisk snak.
Mandag den. 16. november kom Bent Frandsen og viste lysbilleder om ”Høng før og nu”.
Rigtig spændende at se og gense Høng i billeder.
Vi har gjort et nyt tiltag i år: Vi holder åbent i arkivet den sidste torsdag i hver måned fra 16.00 til 19.00. Så har alle
mulighed for at komme og hilse på os - og indlevere genstande til Arkivet.
Her den 2. februar havde vi et foredrag om ”Guld og Grønne skove” af Martin Parón fra Kalundborg Museum.
Han førte os hele verden rundt og fortalte levende om de mange guldfund, der har været.
Så er ringen ved at være sluttet.
Når generalforsamlingen her er slut, får Tine Bonde Christensen ordet for at fortælle om skatten i Råmosen.
Som I alle ved har vi en redaktionsgruppe der sørger for at vi får skrevet vores medlemsblad i en rigtig god kvalitet.
Tak til den.
Vi har Henning Vingborg til at passe vores hjemmeside, så den altid er opdateret, og det klarer han til UG. Tak for
det.
Vi har nogle medlemmer, som hjælper til i Arkivet, en kæmpe hjælp for Christina. De hjælper med at sortere bl. a.
billeder og arkivalier, der skal inddateres i Arkibas. Der sidder også et par stykker sammen med dem og inddaterer
billederne, når de er klar til det. Mange tak til jer alle.
Vi har også vores arbejdsgrupper:
En der samler oplysninger i Tjørnelunde Bylav.
En der samler oplysninger i Herslev Bylav.
Der er Buerup gruppen, som arbejder jævnt hele tiden.
En ny gruppe, der så småt er i gang i Solbjerg
En ny gruppe mere, som er ved at starte op i Gierslev.
Jeg tror, det vil være noget, som kommer eftertiden til gavn.
Tak til alle i disse grupper.
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Nu vil jeg benytte lejligheden til at takke bibliotekets medarbejdere for et godt samarbejde igennem hele året. Vi
render ustandseligt og forstyrrer dem, men de tager det med et smil og en kvik bemærkning.
TAK TAK til jer.
Der skal også lyde en rigtig stor tak til Christina. Du laver et kæmpe stort arbejde i Arkivet.
Og du er altid i godt humør, og sagt på en moderne måde: Så bliver man glad i låget, når man møder dig. Mange tak
for det.
Jeg vil også takke bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for det fantastisk store arbejde, I udfører i løbet af året. Når
der skal udføres en opgave, er I altid villige, super godt, mange tak for det.
Mads Bistrup har valgt ikke at modtage genvalg til bestyrelsen på grund af tidsmangel. Han er engageret i så mange
andre ting. Der skal lyde en stor tak til Mads for den tid og det arbejde, du har lagt i foreningen. Håber, du vender
tilbage, når du får mere tid.
Stor Tak til Inge Christensen, som bager kager til vores foredrag. Det er en stor hjælp for bestyrelsen, som så kan lave
noget andet - og til glæde for gæsterne.
Foreningen modtager en del henvendelser om ting, folk vil have hjælp til, eller om noget, de vil aflevere til Arkivet
eller til os. Det er altid dejligt med kontakt udadtil.
Jeg vil sende en tak til Odincenteret for at vi får lov til at låne stole af dem, når vi holder foredrag her på biblioteket.
Til sidst vil jeg takke alle vore medlemmer, for at I så trofast støtter op om os og vore arrangementer. Det varmer, og
man kan se en idé med det, vi laver.
Og havde vi ikke jer, havde vi ikke nogen forening/arkiv.
Foreningen har i øjeblikket 472 medlemmer, men vi kan sagtens være flere. Så fortæl om jeres medlemskab til venner
og bekendte og foreslå dem at komme med. Man behøver ikke at bo lokalt for at være medlem. Vi har medlemmer
både i USA og Norge.
Tak for jeres lydhørhed.

Kommende arrangementer:
Onsdag den 13. april kommer Niels Sveistrup og fortæller om ”Da elektriciteten kom til Nordvestsjælland”
Torsdag den 19. maj Byvandring i Herslev.
Vi vil igen i år være at finde på Folkemødet Kalundborg i Høng. Den 28. maj.
Søndag den 21. august sommerudflugt. Der bliver igen i år 2 ture. Så der er få, ledige pladsen endnu.
Tur 2 er den 28. august.
Den 4. oktober er det Kirsten Pruzen Mikkelsen der fortæller om hendes tid som journalist.
Vi har jo haft den sorg at miste vores evighedstræ, der stod her ude på bibliotekets gårdsplads. Det kunne ikke mere og
man valgte at fælde det, og køre det ud i Høng skov hvor det kan få lov til at blive evighedstræ der. Vi arbejder på at
lave en udstilling med træ-ting fabrikeret af asketræet, til oktober 2016.
Og biblioteket vil plantet et nyt træ.
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I november er der igen Arkivernes dag og Bent holder et foredrag han kalder ”Fra fattighjælp til pension”.
Der ligger her på biblioteket en folder med titlen Smid ikke noget ud.
Den må I gerne være med til at udbrede til så mange som muligt, så når der tømmes en bolig efter en afdød, eller der
er nogen der flytter, så bliver bevaringsværdige ting ikke smidt ud.
Det var hvad jeg har at sige i denne omgang om den kommende sæson.
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