Fredensborg – Humlebæk lokalhistoriske forening
Generalforsamlingen 2016 - Beretning
Årets gang i foreningen og bestyrelse
Foreningens møder og andre aktiviteter
Igen vil jeg gå igennem året 2015 og fortælle om møder og andre aktiviteter i foreningens regi. Sidste år
blev generalforsamlingen holdt i Lindehuset, vi havde fået byrådsmedlem til at fortælle om kommunens
planer for Fredensborg, ja, hele kommunen, I den anledning var der mødt rigtig mange til
generalforsamlingen. I marts måned fortalte Peter Heiberg i Humlebæk om Kystbanen gennem 125 år og
i april var forfatter til ”Fredensborg kunst og kunstnerliv ”Ole Nørlyng i Lindehuset og fortælle om
bogens tilblivelse. Jeg holdt foredrag om besættelsestiden i Humlebæk og Fredensborg og endelig bød
foråret på et foredrag om familien Zachariae af advokat og byrådsmedlem Christian de Jonquires.
Efteråret bød på ”Kulturmiljøvandringer” sammen med Fredensborg arkiverne, der var vandringer i
Sletten, Studiebyen i Humlebæk, Humlebæk og Krogerup, Grønholt, Asminderød, slotsbyen Fredensborg
og Langstrup. Alle disse vandringer var godt besøgt, og måske kunne der blive tale om at foretage
vandringer i andre områder. Tak til de der hjalp os som guider på disse vandringer.
Foreningen deltog med en stand på Fredensborg slotsmarked og Byens Dag i Humlebæk, begge steder
med god snak og nye medlemmer. Slut september havde vi en bustur i kommunen dammen med
Karleboforeningen. Vi fik ikke bussen fuld, og jeg mener ikke der er baggrund for at gentage disse
busture. Oktober var emnet for et aftenforedrag ”Sejlads i Øresund” og Niels-Jørgen holdt et
eftermiddagsforedrag om Lave skov, der for øvrigt følges op med en vandring i skoven i dette forår,
nærmere lørdag d. 30. april.
I november var der eftermiddagsforedrag i Lindehuset om huse med historie i Fredensborg, foredraget var
til dels bygget op omkring bøgerne om Kunst og Kunstnerliv i Fredensborg. Så var der foredrag i
november om Æbelholt kloster bygget på op på”Æbelholt klosters brevbog”, der er udgivet af bl. a. Gorm
Tortzen, der også holdt foredraget. Endelig i januar 2016 var emnet arkæolog, om udgravninger i
Salpetermosen forud for anlæggelsen af det kommende Supersygehus.
Alle foredrag var rigtig godt besøgt, og jeg bliver altid imponeret over, at så mange finder vej til vore
arrangementer.
Årsskrifter, hjemmeside og medlemsbladet BROEN
Årsskriftet til vore medlemmer var bogen ”Fredensborg kunst og kunstnerliv”, hvis forfatter var
kunsthistoriker Ole Nørlyng, han kendte intet til Fredensborg kunstnerliv, før han begyndte at skrive, men
kom til det, det var så et udvalg af lokale, der gav ham stof til bogen. Bøgerne blev udgivet af forlaget
Esrum Sø ved Niels Richter Friis, Nødebo. Vi synes det var en fin gave og håber også at medlemmerne
synes det!
I forbindelse med 70 året for Danmarks befrielse samlede vi tidligere artikler om erindringer fra
besættelsen i en samlet udgivelse sammen med nogle jeg fandt på arkivet, og som ikke før havde været
udgivet, hertil kom at arkitekt Peter Stephensen skrev om sin barndom i Humlebæk under besættelsen,
der var erindringer af Ole Kielberg om sin arrestation i slutningen af besættelsestiden og arkivar ved
Fredensborg arkiverne Lise Schifter skrev om erindringer som historisk kilde, heftet indeholdt også nogle
fakta bokse om besættelsestiden. Det blev til heftet ”Erindringer fra besættelsestiden i Asminderød –
Grønholt kommune”. Vi gav heftet i klassesæt til kommunens skoler og sælger heftet til interesserede for
75 kr.
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Et sådant hæfte kan jo ikke udkomme uden støtte, jeg vil da godt i den forbindelse nævne de vi fik støtte
fra: Fredensborg kommunes Kulturudvalg, Rotary Club Fredensborg og Velux fonden, tak for det.
Hjemmesiden fungerer fint og bliver besøgt af rigtig mange, den bestyres af Peter Heiberg, og der bliver
jævnligt skiftet ud med historier og billeder på den, her kan medlemmerne også blive orienteret om vore
arrangementer.
Vores medlemsblad BROEN udkommer to gange om året sammen med program for det næste halvår. Vi
har fået udgivet et par særnumre: Et om ”Kejsedagene på Fredensborg”, der var en artikel af
Fredensborgs første lokalhistoriker Valdemar Seeger og et om ”Vaskerierne i Sørup”
Har et af vore medlemmer eller andre noget de gerne vil fortælle om, må de endelig henvende sig til Peter
Heiberg, der er redaktør på bladet.
Fredensborg arkiverne
Vi har et rigtigt godt samarbejde med arkivet op rådhuset, de hjælper os med at finde billeder og artikler
til bladet og til vore årsskrifter.
Søger man noget fra lokalhistorien, kan jeg varmt anbefale et besøg dernede.
Afslutning
Det var så beretning for året 2015, der skal afslutningsvis lyde en tak til medlemmerne, der støtter os med
deres kontingent, vi har pr dato 408 hustande som medlemmer. Der har været givet grundtilskud fra
kommunen, tak for det. Slut tak til bestyrelse for endnu et års godt samarbejde.
Arbejdsplan 2016
Vi er så i gang med 2016, som vi selvfølgelig håber, bliver et godt år for foreningen, som de tidligere.
Foredrag og andre arrangementer tager vi fat på ved bestyrelsesmøde i marts måned, men har I forslag til
et emne eller en foredragsholder, måske vil I selv fortælle, så er det altid velkomment.
Årsskriftet til vore medlemmer bliver i år om landsbyen Langstrup og Roland. Langstrup var en rigtig
stor landsby med 22 gårde, der vil være artikel om udskiftning og udflytning, men vi vil også have
artikler geologi og arkæologi i området. Vi forventer årsskriftet uddelt i juni måned.
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