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Geniet fra Nellerød
Tidspunkt: onsdag 08. januar kl. 19:30-21:30
Mødested: Humlebæk Bibliotek

Snedker Jens Poul Andersen, kaldet ‘Nelle-
rødmanden’ var en dygtig håndværker 
og opfi nder, der i 70 år levede i Nellerød, 

Fra gods og fi skerlejer til forstad
Tidspunkt: onsdag d. 22. januar kl. 14 til 16
Mødested: Humlebæk Bibliotek

Bent Skov Larsen fortæller om Humlebæks 
udvikling fra i 1945 at være to fi skerlejer og 
godset Krogerup til den by vi kender i dag.  

Fredensborg Slot - interiører
Tidspunkt: torsdag d. 13. februar 2020 
kl. 19:30-21:30
Mødested: Lindehuset, Fredensborg

Arkitekten Henriette Linnemann beretter 
på grundlag af sit arbejde med bogen om 

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”.

Udviklingen begyndte reelt i 1897, da Kystbanen kom til med Humlebæk 
Station på det yderste af godsets marker.

dronning Margrethes omfattende arbejde med at føre slottet tilbage til 
den oprindelige indretning, og hvordan prins Henrik indrettede sine private 
gemakker i en mere global og fransk inspireret stil.



Generalforsamling på Krogerup
Tidspunkt: torsdag d. 27. februar kl. 19.30
Mødested: Krogerup Højskole

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes i år på Krogerup, hvor 
forstander Rasmus Meyer efterfølgende vil fortælle om højskolen, og 
hvordan han vil præge den i de kommende år.

To kunstnerskæbner i Fredensborg
Tidspunkt: tirsdag d. 10. marts kl. 13 til 15
Mødested: Lindehuset, Fredensborg

Foredrag ved Bent Skov Larsen om kunstnerne komponist Tekla Griebel og 
teolog og forfatter Frederik Wandall beskrevet i bogen Kunstnerskæbner 
af sønnen Svend Wandall (1904 – 1989) - fremtrædende kommunist i 
Fredensborg i 1960´erne og 70´erne.
Entre til Lindehuset 20 kr.

Peter Heiberg har gravet i ting- og arresthusets historie og fundet en del hidtil 
upåagtet materiale i f.eks. den lokale kirkebog om en barnefødsel i arresten, 
og om de mennesker, der under og efter besættelsen havnede i arresten.

Fredensborg Ting- og Arresthus
Tidspunkt: torsdag d. 26. marts 
kl. 19:30-21:30
Mødested: Lindehuset, Fredensborg 

Antikvarboghandler Christian Kaaber fortæller om kunstneren og den del af 
livet, som han tilbragte i Humlebæk.

Arne Ungermann - en Humlebæk-kunstner
Tidspunkt: onsdag d. 18. marts
kl. 19:30-21:30
Mødested: Kulturstationen, Humlebæk



Museumsleder Niels Storgaard Simonsen for-
tæller om kongevejene i kommunen – deres 
tilblivelse og historien frem til i dag.

Kongevejene
Tidspunkt: onsdag d. 22. april kl. 19:30
Mødested: Lindehuset, Fredensborg

Danmarks befrielse i 1945 vil i lighed med 
tidligere år blive markeret – nærmere oplys-
ning om tid og sted vil blive sendt til fore-

Danmarks befrielse 75 år

ningens medlemmer og blive annonceret og omtalt lokalpressen og -radio. 

Sommerudfl ugt til Thorsvighus, 
Asminderød Mark
Tidspunkt: lørdag d. 13. juni kl. 15:00
Mødested: Præstemosevej 12, Fredensborg

Sommerudfl ugt til huset og haven hvor Hans Scherfi gs og maleren Elisabeth 
Karlinsky boede i mange år. Her vil Scherfi g-specialisten Nils Frederiksen 
fortælle om familiens liv og forfatterskabet.
Nærmere om arrangementet og mulighed for tilmelding bliver sendt til 
medlemmerne umiddelbart efter d. 1. maj 2020.

Fotografen Stefan Kai Nielsen – 
præsentation af Årbog 2020 At være der …
Tidspunkt: fredag d. 15. maj kl. 16:00
Mødested: KulturStationen, Humlebæk

Bogpræsentation og åbning af pop-up 
biograf med Stefan Kai Nielsens fotos fra 
den sidste 50 år.



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

Kontingentet er i 2020-21: 185,00 kr.

Navn:

Adresse: 

Postnr. :   By: 

E-mail: 

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

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

Medlemskontingent 2020-21
Medlemskontingent for 2020-21 udgør kr. 185,00 pr. husstand.

Indbetaling kan ske via MobilePay: 250090 eller ved bank-
overførsel: Reg. nr. 1551 konto nr. 1560611.
Indmeldelse kan ske på telefon 51374247, eller mail: 
fredhumlelokalhist@gmail.com eller på foreningens møder.


