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Fra Mariadyrkelse til hekseprocesserne
Tidspunkt: 18.01.2018 kl. 19:30
Mødested: Humlebæk Dagcenter,
Ida Tesdorpfsvej 2, Humlebæk
Varighed: 2 timer
Ingen tilmelding nødvendig
Museumsinspektør Susan Johnsen fortæller i foredrag om et tilsyneladende
ændret syn på kvinder fra middelalder til reformation og diskuterer mulige
årsager til forringelsen af kvinders vilkår efter Reformationen. Var det økonomiske, religiøse eller politiske motiver, der lå bag det nye kvindesyn?
Billedeftermiddag
Tidspunkt: 17.02.2018 kl. 14:00
Mødested: Fredensborg Bibliotek, lok. C
Varighed: 2 timer
Ingen tilmelding nødvendig

Fredensborg Arkiverne, Lokalhistorisk Forening og en samler er gået sammen
om at lave denne billedeftermiddag. Der vises lidt over 100 gamle billeder
fra den gamle Fredensborg-Humlebæk Kommune. Der bliver brug for deltagernes hjælp til genkendelse af f.eks. personer på klassebilleder og
datering af billeder.
Generalforsamling og efterfølgende foredrag
Tidspunkt: 20.02.2018 kl. 19:30
Mødested: Humlebæk Bibliotek
Varighed: 2,5 time
Ingen tilmelding nødvendig
Fortsættes på næste side

Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter generalforsamlingen foredrag ved
advokat Christian de Jonquiéres om Herluf Trolle og Birgitte Gøye, der
solgte Hillerødsholm til kongen og i stedet etablerede Herlufsholm Kostskole
i 1565. Foredraget vil indeholde fortællingen om adelsmanden, krigeren og
skolestifteren samt lidt om Herlufsholm anno 2018.
Kongernes Nordsjælland
Tidspunkt: 14.03.2018 kl. 19:30
Mødested: Lindehuset, Fredensborg
Varighed: 2 timer
Ingen tilmelding nødvendig
Skovrider og kgl. jægermester Jens Bjerregaard Christensen fortæller om
ideen, tilblivelsen og indholdet bag Nationalparken Kogernes Nordsjælland,
samt om betydningen for de lokale borgere af at blive nabo til nationalparken.
Fra Helsingør til Mikkelborg
Tidspunkt: 27.03.2018 kl. 13:00
Mødested: Lindehuset, Fredensborg
Varighed: 2 timer
Ingen tilmelding nødvendig
I fortælling og billeder tager Bent Skov Larsen turen fra Helsingør til Mikkelborg
ad Strandvejen. Der fortælles om vejen, milepæle, stadesten, havnene,
teglværkerne og enkelte af husene og deres beboere.
Erindringer fra Humlebæk og Sletten
Tidspunkt: 17.04.2018 kl. 14:00
Mødested: Humlebæk Bibliotek
Varighed: 2 timer
Ingen tilmelding nødvendig
Bent Skov Larsen fortæller om de mange forfattere – blandt andet knyttet til
Krogerup højskole – der fortæller om svundne tider i Humlebæk og Sletten.
Det gælder blandt andet Frederik Paludan Müller, Sigfred Pedersen, Ole
Wivel, Thorkild Bjørnvig, Erik Knudsen og Knud W. Jensen.

Heibergsommeren 1832
Tidspunkt: 03.05.2018 kl. 19:30
Mødested: Humlebæk Bibiotek
Varighed: 2 timer

I 1832 tilbragte tre af guldalderens centrale kulturpersonligheder deres sommerferie i Hørsholm. Det var dramatikeren Johann Ludvig Heiberg, hans
unge kone, skuespillerinden Johanne Louise Heiberg samt parrets gode
ven, digteren Henrik Hertz. Også Johann Ludvig Heibergs mor, forfatterinden
Thomasine Gyllembourg, tog med til Hørsholm. Opholdet kom til at sætte sig
spor i litteraturen, bla. skrev Hertz digtet “Posthuset i Hirschholm”, der giver en
fin skildring af en nat i den lille by. Lisbet Hein fortæller om gruppens ophold
på egnen og om det lokalsamfund, den i sommerens løb blev en del af.
Aftentur til Kratbjerghus
Tidspunkt: 02.06.2018 kl. 15:00
Mødested: Præstemosevej 6, Fredensborg
Varighed: 2 timer

Bjarne Als, Bering House of Flowers, vil denne aften tage os rundt i den
dejlige store have til Kratbjerghus, hvor rhodendron står i fuld flor. Han vil
også fortælle om blomsterbinding. Maleren Harald Leth boede i mange år
i Kratbjerghus og hentede sine motiver lige udenfor døren - også det vil der
blive berettet om.
Medlemmer gratis - 100 kr. for ikke-medlemmer. Der vil blive budt på et glas
vin og snacks. Tilmelding kan ske efter 15. april 2018 !!!
Humlebæk kirke og kirkegård
Tidspunkt: 11.09.2018 kl. 18:30
Mødested: Humlebæk Kirke
Varighed: 1,5 time
Ingen tilmelding nødvendig
Humlebæk kirke blev indviet for 150 år siden 20. december 1868. Bent Skov
Larsen tager deltagerne med på en vandring på Humlebæk kirkegård og

vil fortælle om udvalgte gravsteder. Vi slutter i Humlebæk kirke, hvor kirkens
historie bliver fortalt.
Der er tilmelding til denne tur til bent.sl@mail.tele.dk eller telefon 49191147.
Info:
Alle er velkomne til vore arrangementer.
Ved nogle arrange-menter vil der være entre på 20 kr. for
ikke medlemmer.
Hvis der serveres kaffe er prisen 20 kr.

Indmeldelse:

Jeg ønsker at blive medlem af
Fredensborg-Humlebæk lokalhistoriske Forening.
Kontingentet er i 2018: 170 kr.
Navn:
Adresse:
Postnr. :

By:

E-mail:
Indmeldelse sker ved fremsendelse af udfyldt blanket til
foreningens formand Bent Skov Larsen eller kan gøres via
foreningens hjemmeside.
Foreningens vedtægter findes på hjemmesiden:
http://www.fredensborg-humlebaek-lokalhistorisk.dk/

