
REFERAT af ordinær generalforsamling i  
Lejre Historiske Forening 

Tirsdag den 26. februar 2019 i Felix, Lejre 

Til generalforsamlingen var 66 medlemmer fremmødt. 
Formanden bød velkommen og glædede sig over det flotte fremmøde. 

1. Valg af dirigent 
            Valgt blev Niels Jørgen Bruun 

2. Beretning om foreningens virksomhed v. Formanden Hans Jørgen Lych Larsen 

Bestyrelsen 
Efter generalforsamlingen 2018 konstituerede bestyrelsen sig således: 
  Formand  Hans Jørgen Lych Larsen 
  Næstformand: Olav Sejerøe 
  Kasserer: Anni Larsen 
  Sekretær: Karl Frandsen 
  Lejre Museumsforening: Hans Jørgen Lych Larsen 
  Museumsrådet: Hans Jørgen Lych Larsen 
  Hestebjerggård (DSIH): Jens Fredslund 
  Bygningspræmiering: Olav Sejerøe  

Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder 
Vi har deltaget i to Museumsråds møder (ROMU, de lokalhistoriske foreninger. Tadre Mølle og Danmarks 
Naturfredningsforening)  

Tak til bestyrelsen 

Bygningspræmiering 

Fællesprojekt for de tre lokalhistoriske foreninger. 
Hallisgård, Kornerup, indstillet 

Hvervning af nye medlemmer/ tilflyttere 
Valdemarsgård bydelen. Olav artikel i Lethrica uddelt til de nye Lejre borgere med opfordring til at indmel-

de sig i foreningen. 

Skibssætningen 

Stenene hælder mere og mere. Vi har igen henvendt os til Slots - og Kulturarvstyrelsen om sagen. De har 
ikke penge, vi har alt med Nationalparken, der vil være behjælpelig med at økonomisk bistand. Afventer vi-
dere i sagen 



Principper for planlægningen af aktiviteter 

Vi sigter mod at afholde 5 / 6 foredrag hvert år; tre før jul og 2/3 efter jul. Dertil kommer en en-dags udflugt. 

Emnerne skulle både være lokalhistoriske og almindelige historiske, der må formodes vil appellere til med-
lemmernes og den historisk interesserede almenhed her og i omegnen (inkl. Roskilde!). Det gælder især for 
emner, der relaterer sig til begivenheder, som man mindes i forbindelse med runde årstal f. eks. 100-året for 
1. verdenskrigs afslutning 

Samarbejdet med de andre lokalhistoriske foreninger og Lejre Bibliotek og Arkiv intensiveres. Der har været 
afholdt 2 formands møder og med Lejre Bibliotek og Arkiv. I den sammenhæng har vi aftalt at forsøge at 
afholde følgende fælles arrangementer:  

Arrangementer 2019: 
• Måske August: 75 året for Rorup-massakren  

• Medio oktober: Den Spanske Syge  

Arrangementer 2020: 

• 75-året for besættelsen, herunder samarbejde lokalt med ROMU 

• 50 året for kommuneformen i 1970.  

• Genforeningen 1920, derunder istandsatte genforeningssten  

Aktiviteter i foreningsåret 2018 - 2019 

Fredag d. 25. maj 2018 
Udflugt til Den gamle By i Aarhus 

Onsdag d. 5. september i Felix 
Opera i Guldalderen ved Henrik Engelbrecht 

Tirsdag d. 25. september i Hvalsø Kulturhus 
Ejby mordet ved Asger Thomsen 

Fælles for Lejre Historiske Forening, Egnshistorisk Forening Hvalsø, Bramsnæs Lokalhistoriske Forening 
og Lejre Bibliotek & Arkiv 

Onsdag d. 30. september 

Ejby mordet vandretur i Ejby 

Fælles for Lejre Historiske Forening, Egnshistorisk Forening Hvalsø, Bramsnæs Lokalhistoriske Forening 
og Lejre Bibliotek & Arkiv 

Tirsdag d. 23. oktober kl. 19. i Felix 

“Det historisk-genealogiske-peripatetiske akademi” i Ledreborg Dyrehave - en film og en fortælling ved 
Hans-Ole Hansen, Allerslev, og Ole Malling, Hvalsø. 

Tirsdag d. 6 november kl. 19 i Felix 

Villo Sigurdsson tidligere Lejre fortæller om sit spændende liv.  

Torsdag d. 6. december 2018 kl. 19 på Hvalsø Bibliotek 



Første Verdenskrig 100 år efter - er de store kriges tid på vej tilbage?  
foredrag ved Niels Bo Poulsen, Chef for Institut for Militærhistorie og Krigsteori på Forsvarsakademiet 
Fælles for Lejre Historiske Forening, Egnshistorisk Forening Hvalsø, Bramsnæs Lokalhistoriske Forening 
og Lejre Bibliotek & Arkiv 

Torsdag d. 17. januar 2019 kl. 19 i Felix 
Påskekrisen 1948, foredrag ved Kaare R. Skou og Hans Jørgen L. Larsen, Lejre 

Torsdag d. 24. januar 
Sølvskatten fra Ll. Karleby ved Julie Nielsen., ROMU ipå Kr. Hyllinge Bibliotek 
Lejre Historiske Forening, Egnshistorisk Forening Hvalsø, Bramsnæs Lokalhistoriske Forening og Lejre Bi-
bliotek & Arkiv 

Tirsdag d. 26. februar kl. 19 i Felix 
Generalforsamling hvorefter arkivleder Tobias Mortensen, Lejre Bibliotek & Arkiv fortæller om arkivet og 
viser billeder fra arkivets samlinger.  
I pausen er der det traditionelle kaffebord. 

Kommende foredrag og udflugt 

Mandag d. 25. marts kl. 19 i Felix 

Lensafløsningen i 1919, foredrag ved Kaare R. Skou, Lejre, og Tobias Mortensen, Lejre Bibliotek & Arkiv. 

I 100-året for lensafløsningen har vi bedt de to lokale historikere fortælle om denne for de store jordbesidde-
re så indgribende lovgivning. De store godser måtte afstå 1/3 af deres jord og betale en afgift til staten. På de 
afståede jorder blev der oprettet mange statshusmandsbrug. Ledreborg blev også ramt af lovens krav. Fored-

ragsholderne vil fortælle om baggrunden for loven og for dens konsekvenser for de store godser herunder 
Ledreborg.  

Fredag d. 24. maj 
Udflugt til Vordingborg Borgcenter, Psykiatriske Museum Oringe og Rønnebæksholm. Pris: 400,- kr. 
Tilmelding til Karl Frandsen 

Sommervandringerne 
Fælles med Lejre museum ved Isabella Fuglø. I år er det Karl Frandsen, Hans Jørgen L. Larsen og som ny 

guide: Agnete Vibholt, Højby, der leder turene. Tak til Anni Larsen for indsatsen som guide på sommervan-
dringerne  

Vi fortsætter sidste års udvidelse af antallet af ture til også at gælde et antal søndage i juli -august 

Til september eller oktober 

"Fortidens fremtid" - en formidlingsvinkel på hvordan man som formidler kan skabe interesse og 

værdiforståelse for vores kulturarv  



Foredrag ved Louise Liv Holm, Tolstrup, naturvejleder ved Nationalparken, natur - og historieformidler, 
storyteller i sagaerne: 

Hun har samarbejdet med Jim Lyngvild om billederne til Nationalmuseets Vikingeudstilling. fortæller om sit 
arbejde og om samarbejdet med Jim Lyngvild 

Besøg på Nationalmuseets Vikingeudstilling. Dato ikke fastlagt  

           
Beretningen blev godkendt. 

  
Foreningens regnskab v. kasserer Anni Larsen 
Foreningen har 271 medlemmer fordelt på 179 husstande. 
            Regnskabet blev godkendt med et underskud på 5.105,13 kr.  

3. Fastsættelse af kontingent for 2019 
            Kontingentet blev fastsat uændret – 100 kr. for en person/150 kr. for 2 på samme husstand. 

4. Valg til bestyrelsen: På valg: Jens Fredslund og Hans Jørgen Lych Larsen 
            Begge blev genvalgt 
             

5. Valg af suppleanter: På valg  Allis Bergh og Solveig Bruun (Solveig ønskede ikke genvalg) 
            Genvalgt blev Allis Bergh. 

            Da der ikke på generalforsamlingen kunne findes ny suppleant, fik bestyrelsen generalforsamlingens  
            tilsagn til at snarest mulig at finde ny suppleant til bestyrelsen.  
           
            Valg af revisor og revisorsupleant. 
             På valg er EllenJensen og som suppleant Jette Nørby pedersen 
            Begge blev genvalgt 

6. Eventuelt hvor enkelte emner blev diskuteret 

            Generalforsamlingen sluttede med dirigentens  tak til forsamlingen for god ro og orden. 

            Herefter det sædvanlige kaffe/kagebord hvorefter Tobias Mortensen, Lejre Bibliotek & Arkiv 
            fortalte og viste billeder fra arkivets samling – og underholdt med et interessant ”banko-spil” 
            om genkendelse af gamle billeder fra kommunens 49 landsbyer.  

      Dato: 

     ______________________________ 



              Dirigent Niels Jørgen Bruun 

A.L.


