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Om Historisk Samfund

I over 100 år har Historisk Samfund for Præstø amt arbejdet på at formidle historien 
om lokalsamfundet – det gamle Præstø amt. Kommunalreformer og amtsændringer har 
ikke formået at ændre navnet eller det geografiske interesseområde gennem de mere 
end 100 år.
Vi ser det fortsat som en fornem opgave at formidle denne historie og har aldrig været 
bundet af bestemte emner eller tidsperioder. Men derfor kan man jo godt tænke nyt. 
Lokalhistorie behøver ikke at være kedelig eller støvet.

Ture og arrangementer
Der er gennem mange år skabt en tradition for, at Samfundet arrangerer ture og eks-
kursioner, der kan gå til interessante steder i vores eget område, men ofte går turene 
også til steder udenfor det gamle amt.
En nærmere omtale af de enkelte arrangementer fremgår af denne folder.

Årbøger
Årbøgerne har altid været en vigtig aktivitet. Vi har sat os som mål, at læseren skal føle 
sig enten godt underholdt eller er blevet klogere – og gerne begge dele – efter at have 
læst en artikel i vores årbog. Normalt er årbogen blevet udsendt i december måned – 
det har ikke været muligt i år, så derfor kommer den nu i januar.
Med velvilje og stor hjælp fra Slægtsforskernes Bibliotek kan alle vores årbøger nu 
findes på nettet, hvorfra de gratis kan downloades. Nærmere omtale findes i årbogen 
og på hjemmesiden.

Vi har et mindre lager af årbøger og særtryk – se også omtale af dette i årbogen. Der 
findes også et samlet registrer over årbøgerne fra 1912 til 2002.
Register og øvrige årbøger kan købes ved henvendelse til formand Jens Hallqvist, te-
lefon 40 74 18 70 eller mail : jens@hallqvist.dk.  

Medlemskab
Kontingentet for et års medlemskab inkl. den seneste årbog er 225 kr. I medlemskabet 
er også inkluderet deltagelse i årets generalforsamling. Der altid er kombineret med et 
arrangement eller foredrag.

Endvidere tilbyder vi nu at medlemmerne kan få nyhedsbreve med oplysninger om 
arrangementer i vores dækningsområde. Hvis du ønsker denne service skal din mail-
adresse meddeles til vores kasserer Aase Schmidt på mail aase.v.schmidt@gmail.com 
eller tlf. 3053 0307.

Opkrævning af medlemskontingent sendes samtidig med årbogen og programmet i 
starten af 2022.

Nytilkomne medlemmer får – så længe oplaget rækker – et eksemplar af den senest 
udgivne årbog.

Vi vil gerne være flere medlemmer, så giv gerne opfordringen til dine venner eller et 
familiemedlem – et medlemskab  er også en oplagt gaveide !
Foreningens kontonummer er reg.nr. 1551 konto 8054118.

Vi troede lige, at alt var normalt igen efter de mange corona-nedlukninger i løbet af 
året. I skrivende stund ser det ud til at nye restriktioner er på vej. Vi har dog valgt at 
planlægge årets arrangementer som om det er et ”normalt” år.

Årsmøde og generalforsamling
Årsmødet og generalforsamlingen, der normalt finder sted i marts-måned planlægges 
som normalt. Vi opfordrer medlemmerne til at besøge vores hjemmeside 
www.historisk-samfund.dk for at se om der er ændringer og om der evt. er 
corona-restriktioner.

Lørdag den 19. marts 2022 kl.14.00 i Sct. Peders Kirkes Sognegård, Næstved
( Det gamle Rådhus.)

Årsmødet indledes med et foredrag om Sct.Peders Kirke og orgel v.tidligere museums-
leder Palle Birk. På grund af kirkelig handling kan vi desværre ikke komme i kirken.

Kl.15.00 er Samfundet vært ved kaffe/the
Kl.16.00 indledes årsmødet/generalforsamlingen  med dagsorden i henhold til      
vedtægterne.

Det er gratis at deltage i dette arrangement og tilmelding er ikke nødvendig 
– tjek dog hjemmesiden www.historisk-samfund.dk for at se, om der skulle være 
restriktioner mm.

Præsentation af årets årbog
Der er ved at være skabt tradition for, at årets årbog præsenteres ved et mindre 
arrangement når den er klar. Det har i år ikke været muligt på grund af tidspres at 
fastsætte en dato for denne lille sammenkomst.

Når/hvis det bliver muligt, vil det blive meddelt i et nyhedsbrev og slået op på 
hjemmesiden- se derfor på hjemmesiden i slutningen af januar 2022.

Medlemmer er 
altid velkomne til
At invitere en 
ledsager med til 
samfundets
Arrangementer 
og ture.

Skaf gerne et nyt medlem
Vi vil gerne være flere medlemmer ! 

Jo flere medlemmer vi er, jo flere arrangementer 
kan vi gennemføre.
Fortæl gerne din nabo, en kollega eller et famiie-
medlem om foreningen – 
eller bestil et medlemskab som gave inklusiv den 
seneste årbog.

STATUS 

for arrangementer for næste sæson 



FORÅRSTUR

Svendborg Forsorgs-
museum og Ladby Skibet
Tirsdag den 17. maj 2022 
Da det er længe siden, at vi har været på Fyn, byder vi jer hermed velkommen til en 
en-dags tur til denne historiske ø.

Efter opsamling (tid og sted meddeles efter tilmelding) kører vi til Svendborg, hvor vi 
skal se og guides rundt i Svendborg Forsorgsmuseum. Det er Nordens bedst bevarede 
fattiggård, der var i drift fra 1872 til 1974.

På museet kan vi følge nogle af de skæbner, som af forskellige årsager blev henvist til 
dette hårde liv, som det var på fattiggården.

Vi kører herfra til Tåsinge, hvor vi indtager en buffet med lune retter på Bregninge 
Mølle, som nu er indrettet som restaurant. Frokosten er inklusiv en øl eller vand.

Ved 13-tiden kører vi nordpå til Ladby. Her skal vi se Ladbyskibet, som er Danmarks 
best bevarede skibsgrav fra Vikingetiden. Selve udstillingen ligger under en beton-
hvælving i den oprindelige høj. Med guide får vi fortalt om udgravningen, som blev 
indledt i 1937 af Nationalmuseet – og vi ser de utrolige fund, der er gjort af nagler, 
kølplanke, spanter, anker i kæde samt rester af stævnens pynt.   I 2014 udførte man en 
rekonstruktion af skibet.

Vi kører hjemad ved 16-tiden, men en kop kaffe med brød skal vi da have på Munkebo 
kro, inden bussen kører os til opsamlingsstederne. Forventet hjemkomst ca. kl. 18.30.

Prisen kun 400 kr pr.person idet foreningen betaler for bustransporten.

Tilmelding senest 1.maj 2022 til kasserer Aase Schmidt på mail aase.v.schmidt@gmail.
com. Sammen med tilmelding betales deltagerafgiften på foreningens konto: 
1551 konto 8054118.

SOMMERTUR

Tur til Infocenter 
Rødby/Femern,
Maribo Stiftsmuseum og 
Maribo Frilandsmuseum 
Torsdag den 11. august 2022 kl. 9.50  
Vi mødes kl 9.50 i Havnegade 2, Rødby – kørsel i egne biler.

Vi besøger udstillingen i Infocenter Femern, som med plancher, billeder og model-
ler fortæller hvordan Femernbælt forbindelsen konstrueres – en ingeniøropgave af 
dimensioner.

Vi får en guidet rundvisning og der bliver også tid til at gå rundt på egen hånd. Ude 
ved byggepladsen er der etableret to udsigtspunkter, som vi skal besøge.

Herfra kører vi videre til Maribo.

Besøg på Maribo Stiftsmuseum.

Her møder vi stenalderpigen Lola og følger hendes fodspor gennem stenalderen. Der 
er fundet et stykke tyggegummi af birkebeg og via DNA-analyse fortælles historien 
om Lola.

Frokost i Maribo (drikkevarer for egen regning).

Efter frokost er der besøg på Maribo Frilandsmuseum.

Gå på opdagelse i de gamle huse og træd 200 år tilbage i tiden og mærk, hvordan det 
var at leve på landet ” ide gamle dage”.

Bevæg dig rundt på en historisk scene, hvor kulisserne er autentiske huse med origi-
nale genstande.

Prisen for turen er 250 kr/person – som dækker entre og frokost. 

Der er plads til max. 25 personer.

Transport i egne biler – deltagerliste udsendes, så der er mulighed for at arrangere 
samkørsel.

Tilmelding og betaling senest 
den 1.august til Aase Schmidt, 
aase.v.schmidt@gmail.com, 
betaling på konto 1551 – kontonr 
8054118.ved tilmelding på  for-
eningens konto reg.nr 1551 konto 
8054418



HØSTTUR

Tur til Midtjylland, bl.a. 
Søby Brunkulsmuseum, 
Blichers Mindestue, 
Hvidsten Kro
Tirsdag og onsdag den 6.-7. september 2022  
Efter opsamling (tider og steder meddeles efter tilmelding) sætter vi kursen mod Søby 
syd for Herning. Inden turen i Brunkulsmuseet spiser vi en  frokost anretning.

Rundvisningen på museet vil giv os et godt indblik i både hvordan arbejdernes ar-
bejdsliv, men også deres dagligliv formede sig i brunkulslejet. Her er stadig nogle af 
de maskiner, der blev brugt til udvinding og transport af brunkullene og der er også 
tre arbejderhjem, købmandsforretning, spiseskur, forsamlingshus mm. Guiden tager 
os med ind i nogle af husene og fortæller om det hårde og snavsede arbejde i brun-
kulslejerne.

Derefter kører vi en tur rundt om hele det område, der er blevet arbejdet i.

Herefter kører vi til ”Den hvide by” – Birk Centerpark. Bydelen har en bred vifte af 
kulturtilbud og oplevelsesmuligheder. Vi stopper først ved Elia – Ingvar Cronham-
mers imponerende værk, der er 60 meter i diameter og 32 meter højt Dernæst stop-
per vi ved Angligården, en næsten rund ”hul” bygning, der oprindelig blev tegnet til 
skjortefabrikke Angli.

I dag rummer bygningen administratios- og mødelokaler for Design-og Businessud-
dannelsen Teko. Vi går ind i gården, og ser den imponerende 1000 kvm store vægflade 
af glaserede stentøjsfliser. Udsmykningen er skabt af Carl-Henning Pedersen og har 
navnet ”Fantasiens leg om livets hjul.”

Efter således at have oplevet tidligere tiders hårde arbejdsforhold og helt moderne 
kunst, kører vi ril vores hotel Hotel Medi i Ikast, hvor der spises aftensmad. Hotel 
Medi ligger centralt i Ikast lige ved byens torv og tæt på den overdækkede gågade.

Dag 2
I dag har vi en lang dag foran os, så vi starter forholdsvis tid-
ligt. Vi kører gennem Kronjylland op til Blichers Mindestue i 
Malvinas Hus ved Spentrup. Malvina var Blichers yngste dat-
ter og hun flyttede ind i huset da hun blev gift. Huset ligger 
mellem præstegården og kirken, hvor Blicher var præst i 1825-
1847. På den anden side af gaden ligger en af Christian IVs 
mange rytterskoler. I Malvinas hus er der  mulighed for at se 
Blichers manuskripter og personlige ejendele.

Når vi har udforsket mindestuen kører vi den korte tur til Hvidsten Kro, hvor de ven-
ter os med den berømte æggekage. Hvidsten Kro en  af de ældste priviligerede kroer 
i Danmark. Den stammer oprindelig fra 1634 men blev på et tidspunkt flyttet. Mange 
af de gamle ting på kroen er indsamlet af kroens tidligere ejer Marius Fiil. Marius Fiil 
blev senere en af de vigtigste personer i Hvidsteen gruppen, der fik så tragisk et ende-
ligt under besættelsen. Inden vi går ind i restauranten kan vi bruge lidt tid på at se det 
lille museum, der ligger bag kroen. 200 meter fra kroen ligger Mindelunden, hvor de 
henrettede modstandsfolks urner er sat i jorden, så den kan vi også nå at se inden vi 
spiser frokost (drikkevarer for egen regning).

Efter frokost sætter vi kursen sydover, hvor vi gør holdt ved den genfundne bro over 
Gudenåen, nordvest for Horsens. Broen der blev bygget som jernbanebro i 1899, blev 
dækket til i 1929, da man lagde en dæmning på stedet. Da dæmningen blev fjernet i 
2014 dukkede broen op af ”mulden” – der ganske vist var sand. Derfor var broen i 
fin stand da den dukkede op igen. Der er en lille gåtur på ca 300 meter fra p-pladsen.

Herefter går turen tilbage mod Sjælland – med et enkelt stop undervejs – vi regner 
med at være i Sydsjælland først på aftenen.

Turen gennemføres med min. 20 deltagere. Af hensyn til hotellet, skal tilmelding 
og betaling af depositum ske senest den 20.juli 2022. Depositum udgør 500 kr. pr. 
person. Restbeløbet indbetales senest den 20. august 2022.

Den samlede pris der omfatter 
bustransport, entreer, hotel, 2x frokost, 
1 x middag og 1 x morgenmad er 
1855.-kr pr. person – tillæg for enkelt-
værelse 200 kr.

Beløbene indbetales til foreningens 
konto 1551 -konto 80554118 hvortil til-
melding også skal ske :

Aase.v. schmidt@gmail.com
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