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En lille gåtur i Sørup landsby
Tidspunkt: Lørdag 31-08-2019 kl. 14:00-16:00
Mødested: 
Sørup (hvor oplyses ifm. tilmelding)

Med udgangspunkt i foreningens årbog for 2019 om blegerier og vaskerier i 
Sørup afl ægges kort besøg ved nogle af de huse, der er omtalt i bogen, og 
der afsluttes med at fremvisning af nogle af de malerier, der er gengivet i 
bogen malet af Hans Ole Brasen og Peder Mønsted.

Turledere: Britta og Poul Christensen
Turen gennemføres med maksimalt antal på 20 personer og kræver derfor 
tilmelding på mailadressen: 
INFO@lokalhistoriskforening.dk eller på tlf.nr. 51 37 42 47

Jorden rundt med konsul Lindhberg
Tidspunkt: Tirsdag 10-09-2019 kl. 19:30-21:30
Mødested: Lindehuset, Jernbanegade 28B, 
Fredensborg

En beretning om konsul Lindhbergs jorder, som udstykkedes omkr. år 1900 og 
blev Fredensborgs fi ne villakvarter med bl.a. villaer som Alexandra House, 
Kongstadhus og Godthåb. Det er Peter Heiberg som fortæller om kvarteret, 
dets arkitektur og beboere gennem 150 år.



Fredy - den oversete kong Frederik 8.
Tidspunkt: Tirsdag 08-10-2019 kl. 19:30-21:30
Mødested: Lindehuset, Jernbanegade 28B, 
Fredensborg

Poul Smidt, journalist og jurist, udkommer til august med en bog om kong 
Frederik 8. En bog som på mange måder bliver en anderledes kongebog.  
Glæd Jer til dette foredrag! Det bliver ikke kedeligt, og vil på sin vis blive en 
fortsættelse af foredraget sidste efterår om dronning Lovisa.

Sørups blege- og vaskerier
Tidspunkt: Tirsdag 22-10-2019 kl. 13:00-14:30
Mødested: Lindehuset, Jernbanegade 28B, 
Fredensborg

I 250 år blev der vasket og bleget i Sørup. Foreningens årbog 2019 handler 
om det hårde arbejde og de mennesker som bestred det og boede her. 
Det fortæller Peter Heiberg om i dette foredrag, som er arrangeret i 
samarbejde med Lindehuset, hvorfor der også er entre for foreningens 
medlemmer på 20 kr.

Slægten Hage og dens indfl ydelse 
nationalt og lokalt
Tidspunkt: Onsdag 23-10-2019 kl. 14 
Mødested: Humlebæk Bibliotek

Bent Skov Larsen vil i dette foredrag fortælle om Hage slægten, der 
stammede fra Holland. Slægten fi k stor betydning i Det danske samfund. 
Flere af slægtens medlemmer sad i rigsdagen, og ikke mindst Johannes 
Hage, Nivågård, kom til at betyde rigtig meget for den lokale udvikling.



Snedker Jens Poul Andersen, kaldet ‘Nellerødmanden’ var en dygtig 
håndværker og opfi nder, der i 70 år levede i Nellerød, hvor han fremstillede 
cykler, violiner, møbler og kameraer. J.P. Andersen var og er verdensberømt 
for sit håndværk. Lennart Weber, har gravet dybt i Nellerødmandens historie 
og udkom i 2019 med bogen “Geniet fra Nellerød”.

Geniet fra Nellerød
Tidspunkt: Onsdag 08-01-2020 kl. 19:30-21:30
Mødested: Humlebæk Bibliotek

Kjeld Damgaard, Espergærde lokalhistoriske Forening, vil fortælle om 
Poulsens Planteskole, der kom til området i 1907 og som siden blev berømt 
for sin rosenforædling, samt fortællingen om “Det fi ne Kvarter” – som fi k 
dette tilnavn pga. sine store villaer og prominente beboere. Til illustration 
vises gamle kort samt billeder fra før og nu.

Poulsens Planteskole og Kelleris
Tidspunkt: Torsdag 14-11-2019 kl. 19:30-21:30
Mødested: Humlebæk Bibliotek

Sørups blege- og vaskerier

Slægten Hage og dens indfl ydelse 
nationalt og lokalt



Indmeldelse:
Jeg ønsker at blive medlem af 
Fredensborg-Humlebæk lokalhistoriske Forening.

Kontingentet er i 2019: 170 kr.

Navn:

Adresse: 

Postnr. :   By: 

E-mail: 

Indmeldelse sker ved fremsendelse af udfyldt blanket til 
foreningens kasserer Poul Christensen eller kan gøres via 
foreningens hjemmeside:
http://www.fredensborg-humlebaek-lokalhistorisk.dk/
hvor foreningens vedtægter også kan fi ndes.

Info: 
Alle er velkomne til vore arrangementer. 
Ved nogle arrangementer vil der være entre på 20 kr. for 
ikke medlemmer. 
Hvis der serveres kaffe er prisen 20 kr.

Medlemskontingent
Medlemskontingent for perioden 1.1. 2019 -  31.12. 2019 udgør kr. 170,00 pr. 
husstand. Indbetaling skal ske til: Girokonto 1560611 - anvend kode 01 ved 
indbetaling via pc-bank eller ved overførsel til bank: reg. nr. 1551 konto nr. 
1560611. MobilePay via dette nummer: 250090 er også muligt.
Og anfør venligst medlemsnummer (står på label foroven) ved betalingen.
Endelig er der mulighed for at betale på et af foreningens møder - dog 
senest d. 19. februar ved foreningens generalforsamling.
Kassereren: info@lokalhistoriskforening.dk


