Foreningen
Efter sidste generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig således
Formand Hans Jørgen Lych Larsen, Næstformand: Olav Sejerøe, Kasserer: Anni Larsen, Sekretær: Karl Frandsen,
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Tommy Olesen, suppleanter: Allis
Bergh, Kirsten Løﬄer Reich og Karl Frandsen
Repræsentant i Lejre Museumsforening: Hans Jørgen Lych Larsen,
Repræsentant i DSIH (Hestebjerggård og GL. Kongsgård) bestyrelse:
Jens Fredslund og repræsentant i Bygnings Præmieringsudvalget: Olav
Sejerøe.
3 bestyrelsesmøder.
2 numre af Lethrica
Museumsrådet, Hans Jørgen har deltaget i dem, ROMUs planer diskuteret. Gl. Lejre er kommet i fokus
Lejre Museumsforening, Hans Jørgen repræsenterer LHF.
DSIH, Jens Fredslund repræsenterer LHF aktuelle sager: Gl. Kongsgårds tilstand og planer for en ombygning af stuelængen på Hestebjerggård

Møder med de to andre lokalhistoriske foreninger og Lejre Arkivet om
fællesarrangementer - vi har flere fælles foredrag i 2020: Den 29, april
klokken om Kommunalrefomen i 1970, til efteråret om Genforeningen
og Besættelsestiden
Karl og jeg har deltaget i et kommunalt projekt i samarbejde med Aarhus Arkitektskole omkring Screening af Kulturmiljøer i Lejre Kommune
Karl og jeg har deltaget i et møde med ROMU og Nationalparken og repræsentanter for Gl. Lejre Bylaug, Lejre Bibliotek og Arkiv om at skabe
en bedre formidling af Gl. Lejre områdets kulturlandskab. Der vil blive
afholdt workshops om den konkrete udfoldelse af planerne for området, hvortil vi også inviteres.
Hallisgård i Kornerup fik bygningspræmien for 2019.
Da Nordvestbanen blev anlagt i 1870erne forsvandt der 2 gravhøje ved
Lejre Station i den sammenhæng. Fra en af dem er der bl. a. bevaret en
velbevaret bronzealderurne, som efter en omskiftelig historie, nu er
planlagt udstillet på Lejre Bibliotek. Udstillingen - et samarbejde mellem
Lejre Historiske Forening, Lejre Bibliotek og Arkiv og ROMU - åbner til
august og vil være på biblioteket et par måneder hen i efteråret. Der vil
blive afholdt et åbningsarrangement til august. Olav står for kontakten
til Biblioteket.
Sommervandringerne fra Lejre Museum. Sidste år var vi 3 guider, der
varetog vandringerne i juli og august. Der var en stor tilstrømning til turene. I år er det lykkedes at finde 7 nye guider, så vi er oppe på 10 guider (inkl. en vikar). Med de nye guider kan der guides på dansk, engelsk, tysk, fransk og ungarsk. Vi taler derfor om at udvide tilbuddet om
at gå en tur - kortere eller længere - med en lokal guide udvides til også
at gælde i juni måned.
Kommunen har stillet et lokale til rådighed for foreningen. Tidligere i den
gamle mejeribestyrerbolig, derefter i Allerslev gl. skole og nu er vi flyttet
til et lokale i biblioteksområdet på Osted Skole. Tak for det.

Efter opfordring fra Lejre Kommune har vi efterset de oplysningstavler,
der står ved kirkerne om deres historie og meldt tilbage til kommunen
om deres tilstand og evt. udskiftning.
Lindholm Gods har bedt om at få ændret i lokalplanen for Abbetved
landsby, således at godset kan opføre 25 lejeboliger tæt ved den eksisterende landsby. Kommunens teknik - og miljøudvalg har godkendt ansøgningen og vi har i et læserbrev i juni beklaget denne godkendelse.
Foreningsårets arrangementer
Den 25. marts kl. 19 i Felix Lensafløsningen i 1919, foredrag ved Kaare
R. Skou, Lejre, og Tobias Mortensen, Lejre Bibliotek & Arkiv
Den 24. maj. Udflugt til Borgmuseet i Vordingborg, besøg på Psykiatrisk
Museum, Oringe, Vordingborg og på kunstmuseet på Rønnebæksholm
ved Næstved.
Den 21. oktober med Liv Louise Holm, naturvejleder, historiefortæller
mm.Fortæller om hendes måde at formidle sagn og myter på
Den 31. oktober på Nationalmuseet klokken 14,00. Udstillingen om
Vikingerne. Jim Lyngvilds billeder
Den 5. november klokken 19,00 i Felix. Den spanske syge i Danmark i
samarbejde med de to andre foreninger og Lejre Bibliotek og Arkiv.
Den 27. november klokken 19,00 på Hvalsø Bibliotek .Om Kalmarunionen ved Hans Jørgen Lych Larsen. Fælles med de to andre foreninger
og Lejre Bibliotek og Arkiv.
Den 28. januar klokken 19,00 ved Sagnlandet. Lars Holten fortælle om
den nye Hal

Den 26. februar i Felix. Generalforsamling. Morten Thomsen, ROMU,
”Med andre øjne: Religions- og kulturmøder i Gl. Lejre”.

Som man vil have bemærket vil vi stræbe efter at synge sammen ved
hvert arrangement.

Resten af forårets program
Den 16. april klokken 19,00 i Felix. Kaare R. Skou og Hans Jørgen L. Larsen, Lejre: Besættelsen for 80 år siden - var nordmændene helte og vi danskere krystere?

Den 29, april klokken 19,30 på Gundestedgård. Kommunalreformen for
50 år siden.
Udflugt til Trelleborg og Tissø komplekset. Den 15. maj eller den 12.
juni. Jens og Karl planlægger. 400 kr i deltagerbetaling. Jens orienterede om udflugten, der er fastsat til d. 15. maj. Turen går til Trelleborg,
hvor man spiser, derefter til Tissø (Fugledegård), hvor der er rundvisning. Afgang fra p-plads ved Lejre Station kl. 9. Pris: 400,- kr

Tak
Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde og spec. til Anni, der udtræder efter mange års trofast tjeneste som kasserer i foreningen.

Hans Jørgen L. Larsen
Formand

