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Foredrag: Fredericia – Fæstning og Fristad 

Onsdag den 6. marts 2019 kl. 19:00 i Magasinbygningen, Søbatteriet 11, Korsør 

 

Museumsleder, ph.d. Karsten Merrald Sørensen vil i dette foredrag berette om 

denne specielle by i Danmark. Foredraget er introduktion til sommerturen, 

men man kan sagtens have glæde af at deltage, selv om man ikke deltager i 

sommerturen. Turen omtales på næste side. 

Alle er velkomne. Deltagelse er gratis. Tilmelding ikke nødvendig.  

Salg af øl og vand i pausen.    

 

                                                                                  

 

Årsmøde og generalforsamling 

Onsdag den 10. april 2019 kl. 19:00 i Sct. Mikkels Pakhus, Rosengade 4 C, Slagelse 
 

Vi mødes i Sct. Mikkels Pakhus, Rosengade 4 C, Slagelse.  

Der er mulighed for at parkere på H. P. Hansens Plads og i 

Rosengården.  

Fhv. byplanchef Uno Rasmussen viser os rundt i Slagelse 

bymidte.  

Efter rundturen samles vi igen i Sct. Mikkels Pakhus, hvor 

vi omkring kl. 20:15 holder generalforsamling med følgende 

dagsorden ifølge vedtægterne:  
 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning ved formanden 

3. Regnskab for 2018 ved kassereren 

4. Behandling af indkomne forslag 

Bestyrelsen foreslår en ændring foreningens vedtægter, § 5 og § 8. Se vedlagte. 

5. Forslag til budget 2019 og fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 175 kr. årligt 

6. Valg til bestyrelsen m.v. 

a. På valg er: Helge Torm, Kurt Rehder (genopstiller ikke), Peter Skydsgaard og Bertel Hansen 

b. Valg af suppleant for 2 år. (Per Christensen blev i 2018 valgt for 2 år) 

c. Valg af revisor for 2 år. På valg er Jørgen Voetmann Andersen. 

d. Valg af revisorsuppleant for 1 år. På valg er Jens Jeppesen. 

7. Eventuelt. 
 

Begrundede forslag til behandling på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde 

senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. senest onsdag den 27. marts 2019 (Helge Torm, Munke-

vænget 2.2 th., 4180 Sorø eller e-mail: helge.torm@mail.tele.dk). 
 

Rundvisning og kaffe betales af foreningen.  

  

Den gamle latinskole med Sct. Mikkels 

Pakhus i baggrunden. 

mailto:helge.torm@mail.tele.dk


Sommertur med bus til Fredericia – Fæstning og fristad 

Lørdag den 25. maj 2019 
 

Fortællingen om Fredericia er fortællingen om en planlagt fæstnin gs-

by, anlagt som støttepunkt i en større strategisk plan til rigets forsvar - 

en by skabt til kamp. Byen fik i sine godt 250 år som fæstning en cen-

tral placering i Danmarks skæbnekampe og står i dag som et stærkt 

og velbevaret monument for disse. 

Fortællingen om Fredericia er også fortællingen om en religiøs fri-

stad. De danske konger søgte at hjælpe den nye by til bedre vilkår ved 

at give særlige privilegier. Byens befolkning kom derfor til at bestå af 

en broget skare. Der var bønder fra omegnens nedlagte landsbyer, 

udenlandske, hvervede soldater, tilflyttede fallenter og kriminelle fra 

det øvrige Danmark og udland. Hertil kom der en række håndvær-

kere, landbrugere og borgere fra forskellige egne af Europa til Frede-

ricia for at dyrke deres tro i fred. De var katolikker, jøder og refor-

merte. 
 

Tidsplan: 

07:30 Afgang Sorø, busterminalen ved Rådhusvej 

07:50 Afgang Slagelse, Ndr. Stationsvej, busterminalens NV-hjørne 

08:10 Afgang Skælskør, busterminalen ved gl. station 

08:30  Afgang, Korsør, Caspar Brands Plads  

10:15  Ankomst Fredericia 

Vi skal se Danmarksporten, volden, Landsoldaten og høre om Fredericia som militært anlæg 

12:00 Frokost på Restaurant Postgården, Fredericia  

13:30  Vi skal se Trinitatis Kirke, som er den lutherske sognekirke, og Den reformerte Kirke, som er 

huguenotternes kirke, og høre om Fredericia som et sted for trosfriheden.  

15:10  Kaffe ved Øster Strand, 

Fredericia 

16:00  Afgang Fredericia 

17:30  Ankomst Korsør 

17:50  Ankomst Skælskør 

18:10  Ankomst Slagelse 

18:30 Ankomst Sorø 
 

 

 

Prisen for turen er 625 kr. pr. deltager. Prisen dækker bus, rundvisning, frokostbuffet inkl. et glas vin, 

en øl eller vand, samt kaffe og kage.  

Bindende tilmelding skal ske senest tirsdag den 14. maj 2019 til Flemming Bruun på e-mail  

flemming.bruun@gmail.com eller tlf. 39 69 91 01. Oplys venligst, hvor du stiger på. Ved brug af  

e-mail får man kvittering for tilmeldingen og oplysning om eventuel venteliste.  
 

Når du har fået kvittering for tilmeldingen fra Flemming Bruun, bedes du indbetale 625 kr. pr. delta-

ger til foreningens konto i Nordea reg.nr. 2863 konto nr. 6897426518. Husk at anføre deltagernes 

navne.  
 

 

Efterårets arrangementer 
 

Efterårstur  Lørdag den 14. september 2019 til Holbæk  

Årbogsudlevering Fredag den 22. november 2019 i Broby gamle Skole  

Begge arrangementer bliver fyldigere omtalt i Medlemsnyt nr. 2, som udkommer begyndelsen af  

august måned.  
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