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Buste af Christian IX, Fredensborg Slot
(Fotograf: Palle Mosegaard)

Medlemsbladet Broen, udkommer to gange årligt og
sendes til Fredensborg-Humlebæk lokalhistoriske Forenings
medlemmer.
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Meddelelser til foreningen
Bestyrelsen ønsker hermed medlemmerne alt godt i det nye år. 2017 har
været endnu et rigtig godt år. Foreningen fik sammen med Karlebo lokalhistoriske Forening årets kulturpris. Det skete ved en hyggelig og velbesøgt
sammenkomst på Karlebo Kro, hvor kulturudvalgsformanden Ulla HardyHansen i en smuk tale motiverede tildelingen og takkede for foreningernes
indsats.

Efterårets arrangementer har desværre været ramt af et par uforskyldte
ændringer, som dog takket være velvillig hjælp fra Fredensborg Husholdningsforening og Fredensborg Arkiverne alligevel kunne gennemføres på
bedste vis. I år lægges der ud med et foredrag om middelalderens hekseprocesser. De øvrige arrangementer fremgår af dette blads midtersider. Vi
håber medlemmerne vil tage godt imod foredrag og vandringer.
Årsskriftet 2017 Spor, huse og folk om Nord- og Kystbanen er blevet rigtig
godt modtaget i og udenfor foreningen. Tak til Peter Heiberg, der har stået
for årsskriftet.
I dette nummer af BROEN er indlagt kontingentopkrævning på 170 kr. for
2018, der bedes betalt inden 15. februar 2018. Ønsker man ikke længere at
være medlem af foreningen, bør man melde sig ud, så slipper man for rykkere og vi for besværet med at skrive og ringe.
Bent Skov Larsen
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