ÅRSBERETNING FOR HISTORISK FORENING FOR VESTSJÆLLAND
APRIL 2020 – SEPTEMBER 2021

”Interim-perioden” april – september 2020
Da generalforsamlingen for 2020, der var fastsat til den 21. april, måtte helt aflyses og udskydes
grundet coronapandemien, og denne til stadighed huserede, blev der først blev afholdt en
generalforsamling den 29. september.
Det betød, at bestyrelsen måtte sidde i en længere periode end normalt, men
heldigvis var alle med på at blive siddende de fem måneder mere, det kom til at vare, og
tillidsposterne blev beklædt uforandret.
Bestyrelsen holdt i denne noget mærkelige periode et enkelt møde, den 5. august
2020 hos næstformand Bertel Hansen, hvor den tilstundende generalforsamling blev nærmere
planlagt, idet der var overvejende stemning for, at den skulle gennemføres – bedre sent end
springe et helt år over.
Bestyrelsen og underudvalgene
Den udsatte generalforsamling den 29. september 2020 blev afviklet i Det Røde Pakhus i Skælskør.
Den blev overværet af 23 medlemmer, og Peter Christensen var dirigent.
Ud af bestyrelsen ved denne lejlighed gik bestyrelsesmedlemmerne Ole Skude, Peter
Skydsgaard og Brian NIelsen samt suppleanten Ove Jensen. Nyvalgt til bestyrelsen blev Lone
Johansen, Skælskør, og Ernst Otto Diderichsen, Slagelse, mens Poul Stahlschmidt, Karrebæk, blev
ny suppleant. Genvalgt blev Flemming Bruun.
Ved konstitueringen den 7. oktober 2020 i Kulturhuset i Værkerne i Sorø blev
tillidsposterne besat således: formand: Helge Torm (genvalg), næstformand: Bertel Hansen
(genvalg), sekretær: Bertel Hansen (nyvalg) og kasserer: Flemming Bruun (genvalg).
Til redaktionsudvalget udpegedes Torm (chefredaktør), Bertel Hansen, Flemming
Bruun og Per Christensen, og aktivitetsudvalget kom til at bestå af Lone Johansen, Ernst Otto
Diderichsen og Poul Stahlschmidt.
Bestyrelsen har sidenhen – i år – holdt møder den 3. juni hos formanden og den 11.
august hos Poul Stahlschmidt.
Medlemsaktiviteter i 2020
Lørdag den 16. maj 2020 var det tanken, at vi skulle afholde sommerudflugt til Frederiksborg Slot,
men det satte coronaen en effektiv stopper for. Meningen var så, at den skulle effektueres i
forsommeren i år, nemlig lørdag den 29. maj, men igen måtte der skrides til aflysning. Men der er
jo et ord, der hedder alle gode gange tre, så til foråret 2022 bliver det omsider til noget (7-9-13)!

s. 2
Efterårsturen til Ringsted lørdag den 5. september 2020 måtte ligeledes annulleres. Det samme
gjaldt foredraget, der var berammet til den 24. september i Skt. Mikkels Kirkelade, om den
sjællandske syge v/museumsinspektør Morten Skydsgaard.
På den anden side blev det besluttet at invitere medlemmerne til et besøg i den
under restaurering værende Sorø Klosterkirke med rundvisning ved formanden søndag 13.
september. Ca. 25 medlemmer deltog.
Forud for generalforsamlingen sidst i september 2020 gennemførte Lone Johansen
fra Skælskør en byvandring fra havnepladsen op gennem Vestergade til Gl. Torv, indtil mørkningen
nærmest tvang os tilbage ned mod mødestedet ved havnen. Det blev en vandring med
interessante og også sjove historier om livet i Skælskør i gamle dage.
Medlemsaktiviteter 2021
Som nævnt har der ikke været nogen udflugt med bus i foråret i år.
Som den første medlemsaktivitet i år kunne vi lørdag den 18. september gennemføre den sidste år
lovede tur til Ringsted. 44 var tilmeldt til programmet, som bestod af foredrag og efterfølgende
rundvisning i Sct. Bendts Kirke v/vores medlem, lokalhistoriker Mogens K. Larsen, som fortalte
levende om kirkebygningens historie og om dem, der har sat deres præg på den, og om de mange
kongelige personer, som endte deres dage under kirkegulvet. Også familien Bügels gravsted i det
fri tæt på kirken blev vist frem. Bagefter var der kaffe og lagkage på den hyggelige Raadhuskroen.
Årbog 2020
Som de fleste gange tidligere var årbog nr. 107 en pose blandede bolcher med artikler om emner
fra forskellig tid og fra forskellige steder i foreningens virkeområde.
Årbogen blev udgivet og tildelt de fremmødte medlemmer ved receptionen i Chr. d.
IV’s Magasinbygning på Korsør Fæstning fredag den 27. november. Fremmødet var igen ganske
flot, vel omkring de 80.
Årbogen er også blevet solgt godt hos de lokale boghandlere op til julen sidste år.
Medlemsnyt
Den 6. juli 2020 kom medlemsnyt nr. 2 for 2020 ud, senere samme måned nr. 3 og i august nr. 4. I
indeværende år er i marts udkommet nr. 1 og i juli nr. 2.
Landsforeningen
Vores forening var repræsenteret v/formanden ved årsmødet i Dansk Lokalhistorisk Forening på
Danhostel i Ribe d. 11.-13. september 2020. Temaet for kurset var Genforeningen i 1920.
Torm genvalgtes som suppleant til bestyrelsen for DLF, men er tillige fortsat dens
sekretær.

s. 3
Fremtiden
Vi må indrømme, at det i disse tider medlemsmæssigt går tilbage for vores forening. Foreningslivet
har i det hele taget haft vanskelige vilkår under koronakrisen. Når aktiviteter ikke kan finde sted i
det omfang, man er vant til, så mister man naturligvis også i en eller anden grad engagementet
som betalende medlem.
I vores bestyrelse har vi været enige om at gå den fine balance mellem hensyntagen
til den alvorlige situation, som coronaen har medført, og så ønsket om at holde skuden i gang så
godt, som det nu har kunnet lade sig gøre. Og nu sætter vi dampen op igen!
Jeg kan imidlertid ikke lade være med at pege, at der kan være andre forhold, der
svækker tilslutningen til vores forening. Lidt paradoksalt er det den i de senere år øgede
lokalhistoriske interesse, der rammer os! Der er nemlig i hver af de gamle købstæder, som Sorø
Amt bestod af: Korsør, Ringsted, Skælskør, Slagelse og Sorø om ikke foreninger, så dog grupper,
der udgiver et årshæfte (Korsør, Skælskør, Slagelse og Sorø) eller sågar årbog (Ringsted).
Der er dog stadig et marked for vores årbog, men hvor længe? Med faldende
medlemstal, svækkes også finansieringsgrundlaget, også selv om vi allerede har skåret meget ned
på udgivelsesudgifterne.
Måske er det medlemsaktiviteterne, vi skal satse højere på fremover? Det lægger
bestyrelsen op til i forbindelse med udarbejdelse af årsprogrammet for 2022 med flere
seværdighedsbesøg og flere foredrag. Det bliver spændende at følge udviklingen.
Tak
Til sidst vil jeg takke mine kolleger i bestyrelsen for godt samarbejde, og til alle medlemmer skal
der også lyde tak for interessen for foreningen og for deltagelse i vore aktiviteter. Og tak til
Landsforeningen for trofast støtte til udgivelse af vores årbog.

Helge Torm
Sorø den 20. september 2021
Godkendt på generalforsamlingen i Sorø den 21. september 2021.

