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Årsmøde og ordinær generalforsamling i Skælskør
Tirsdag den 29. september 2020, Det Røde Pakhus, Havnevej 10, Skælskør
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Årsmøde
Tirsdag den 29. sept. 2020 kl. 18:30.
Årsmødet indledes med en guidet rundtur i det gamle Skælskør.
Både rundvisning, deltagelse i generalforsamlingen og kaffen er gratis.
Parkeringsmuligheder på havnen eller
ved rutebilstationen ved den gamle station.
Skælskør
Byen er anlagt ved et gammelt vadested mellem Inderfjorden og Skælskør
Nor. Der var overfart til Fyn og Langeland i den tidlige middelalder, indtil
Korsør tog over.
Den ældste del af byen med Sct. Nikolaj kirke ligger på vestsiden. Købstaden
har haft handel og eksport af oplandets
landbrugsvarer. Byen voksede midt i
1800-tallet med søfart, og der kom lokal industri, bl.a. Harboes Bryggeri.
Havnen blev med tiden for lille til de
stadigt større skibstyper. I 1960’erne
blev der anlagt en dybvandshavn på
Stigsnæs med kraftværk og olieraffinaderi, som nu begge er under afvikling.
Byens betydning som administrativt
centrum er løbende udhulet på linje
med de fleste andre mindre købstæder.
Skælskør indgik i 2007 i Slagelse kommune.
Byen har et rigt foreningsliv og et charmerende bymiljø, især omkring havnen. Det Røde Pakhus er en del af dette
miljø.

Indkaldelse til generalforsamling
Tirsdag den 29. sept. 2020 kl. 20:00.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning ved formanden
3. Regnskab for 2019 ved kassereren
4. Behandling af indkomne forslag
5. Forslag til budget 2020 og fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 175 kr.
årligt.
6. Valg til bestyrelsen m.v.
På valg er:
Ordinære medlemmer:
Flemming Bruun (modtager genvalg)
Brian Nielsen (modtager ikke genvalg)
Ole Skude (modtager ikke genvalg)
Endv. udtræder Peter Skydsgaard af
bestyrelsen
Suppleant;
Ove Jensen (modtager ikke genvalg)
Revisor:
Klavs Flittner (modtager ikke genvalg)
7. Eventuelt
Begrundede forslag til behandling på
generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde senest 14 dage
før, dvs. senest tirsdag den 15. september 2020. Forslag sendes til Helge
Torm, Munkevænget 2, 2. th., 4180
Sorø eller helge.torm@mail.tele.dk .

Side 4

En mærkelig tid

Årbogsudlevering
Efter et første halvår gennemlevet med Fredag d. 27. november 2020 kl. 14:00
tilbageholdt åndedrag håber vi på lidt
Begivenhemere normale tider i efteråret, så vi
den finder
undgår nye aflysninger.
sted i de
Vi kan dog allerede nu forudse, at regrette historilerne om at holde afstand og god håndske omgihygiejne vil fortsætte, hvilket vi beder
velser i Maalle huske ved vores arrangementer.
gasinbygHusk at passe på dig selv og dine medningen på
mennesker.
Korsør
Vi vil ved hvert enkelt arrangement
Fæstning.
vurdere, om der skal træffes særlige
Alt på fæstforholdsregler og hvor mange, der forningen emsvarligt kan deltage. Dette vil vi orienmer af hitere om på hjemmesiden histvestsj.dk storie lige fra middelalderen og op til
og i forbindelse med de enkelte arran- vor tid. Her er det så heldigt, at vores
gementer.
formand er godt inde i sagerne. Han har
Husk at melde afbud, hvis du trods til- nemlig studeret fæstningens historie og
melding bliver forhindret i at deltage.
skildret den i den bog om fæstningen,
Det giver andre mulighed for at delta- der udkom i 2016 med Slagelse Komge.
mune som udgiver.
Helge Torm ledsager sine informationer med et billedshow.
Efterårets program
Undervejs byder vi vanen tro på lidt til
Lørdag den 5. september 2020
ganen. Vin og snacks til alle.
Kør-selv-tur til Ringsted Side 2
Årbogsredaktøren vil fortælle om indholdet i foreningens årbog 2020, som
Torsdag den 24. september 2020
Foredrag om lægevidenskab og epide- derefter udleveres.
mier Side 3
Det er også muligt at betale kontingentet på 175 kr. for 2021. Kontant eller
Tirsdag den 29. september 2020
Årsmøde og generalforsamling i Skæl- MobilePay.
skør Side 4
Bestyrelsen glæder sig til at hilse på
rigtig mange af vore medlemmer ved
Fredag den 27. november 2020
denne festlige lejlighed.
Årbogsudlevering i Korsør Side 1
Side 1
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Ringsted - Sct. Bendts Kirke 850 år
Lørdag den 5. september 2020 kl. 13:30

Den glemte epidemi: Den sjællandske Feber 1831
Torsdag den 24. september 2020 kl. 19:00

Vi mødes på den runde P-plads vest for kirken
(indkørsel ved Sct. Bendtsgade 5). Vores guide
er Mogens K. Larsen, medlem af foreningen og
lokalhistoriker. Med ham går vi ind i den nu
850 år gamle kirke, hvor han vil holde et foredrag om Ringsted gennem tiderne og Skt.
Bendts Kirke og dens historie.
Efterfølgende ser vi nærmere på kirkens enkelte seværdigheder, som der knytter sig mange
interessante historier til. Derefter ser vi på kirken udefra og ser også på byens torv, hvis udformning der er mange meninger om.
Til slut går vi over på Rådhuskroen, hvor vi får
serveret kaffe/te med den traditionelle æblekage.
Vi forventer at bryde op ved halvfemtiden.
Sct. Bendts Kirke.

Foto: Sterimatic, Wikimedia, 2018.

Pris og tilmelding
Foredrag inkl. kaffe og kage koster 80 kr. for medlemmer og 100 kr. for ikkemedlemmer. Tilmelding til Flemming Bruun, flemming.bruun@gmail.com eller
tlf. 3969 9101 / 6159 2860. Når tilmelding er bekræftet, sker betaling til vores
konto i Nordea reg.nr. 2863 konto nr. 6897426518 eller til MobilePay 6159
2860. - Der er i skrivende stund coronabegrænsninger på restauranter og det
tilladte deltagerantal kendes endnu ikke dér.
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Foredrag af museumsinspektør Morten Arnika Skydsgaard om, hvordan
man historisk set har håndteret epidemier.
Arrangementet finder sted i Sct. Mikkels Sogns Pakhus, Rosengade 4 C,
Slagelse. Parkering på Rådhuspladsen,
i Langes Gård eller Korsgade /
Rosengården.
Kirkeklokken ringede 63 gange til begravelse i landsbyen Kongsted ved
Næstved i august og september 1831,
hvor epidemien rasede. Epidemien,
som fik navnet ”Den sjællandske Feber”, ramte store dele af Sjælland og
Lolland-Falster. Den slog knapt ni tusind fortrinsvis bønder ihjel og skulle
blive den største og alvorligste epidemi
i hele 1800-tallet. Den overrumplede
lægerne og Det kgl. Sundhedskollegium. Foredraget vil dreje sig om den
tids epidemiberedskab, medicinske viden og klassesamfund.

Sjælland og Møn 1855.
Konturkoloreret litografi. Danmarkskort
udgivet af F. Hoffensberg. Det kongelige
Biblioteks digitale samlinger.

Morten Arnika
Skydsgaard er
Pris og tilmelding
fagleder for
Foredrag inkl. kaffe koster 60 kr. for
medicinhistorie
medlemmer og 80 kr. for ikkepå Steno Museet, Aarhus Unimedlemmer. Betaling kontant eller ved
versitet, og forMobilePay på mødet.
sker bl.a. i kropTilmelding sker til Ole Skude, tlf. 2137
pens og epide1643, e-mail goskude@gmail.com.
miernes histoDer er coronabegrænsninger for indenrie. Han arbejdørs møder, så der i skrivende stund
der på en bog
kun kan være 30 personer i lokalet. Der Epidemier til serien “100 Danmarkshistobliver lavet en venteliste, da der kan
rier”. Hans seneste udstilling på Steno
forventes lempelser. Mødet udbydes i Museet, “Corona - med unge øjne”, viser
første omgang til medlemmer af Histo- 50 børn og unges dagbøger og tegninger
fra nedlukningen af Danmark i april 2020.
risk Forening for Vestsjælland.
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