
Stenløse Historiske Forening 

Generalforsamling 23. marts 2009  
Formandens beretning 

Fra generalforsamling 10. marts 2008 til generalforsamling 23. marts 2009. 

Arrangementer 

Mandag 10.03.2008 Generalforsamling, Ole Sejr Olsen fortalte om det tidligere politiske liv i Stenløse 
Kommune. 55. deltagere 

Mandag 07.04.2008 Foredrag om familien Phillipsens byggerier i den tidligere Stenløse kommune. Hans 
Ostenfeld. 125 deltagere. 

Søndag 13.04.2008 Byvandring i Stenløse. Hans Ostenfeld viste eksempler på Phillipsens byggerier. 17 
deltagere. 

Søndag 27.04.2008 Gentagelse af byvandringen den 13. april. 20 deltagere. 

 
Mandag 19.05.2008 40 års jubilæumsreception i Stenløse Rådhussal. 110 deltagere 

Søndag 25.05.2008 Omvisning i Set. Hans Hospitals museum i Roskilde. En engageret guide fortalte om 
hospitalets historie og viste rundt i museet. 17 af 20 tilmeldte deltagere 
 
Søndag 31.08.2008 Frederiksværk. Besøg i Arsenalbygningen (kanonmuseum), guided byrundtur og 
omvisning på krudtmuseet. 18 deltagere 

Søndag 21.09.2008 Omvisning på Stenløse vandværker med vandværksbestyrer Jens Skov. Både det gamle 
værk på Smedebakken og det nye øst for Stenløse blev gennemgået. 23 deltagere. 

Mandag 20.10.2008 Foredrag i Stenløse Rådhussal om Københavns historie, Claus Hagen Petersen, 101 

deltagere  

Lørdag 08.11.2008 Arkivets dag i Slagslunde. Årets tema var luftfoto. Også udstillin om hårpleje. Mange 

interesserede. 34 besøgende 

Søndag 16.11.2008 Omvisning på Farmacihistorisk Samling i Hillerød. Apotekernes historie. 17 deltagere (20 

tilmeldt) 

Mandag 19.01.2009 Foredrag om slægtshistorie. Knud Remi Christensen fra Ledøje-Smørum Slægts-historiske 

Forening. 62 deltagere 



Mandag 23.02.2009 Foredrag om Romersk Jernalder i lokalområdet. Formanden for arkæologigruppen under 

Værløseegnens Historiske Forening, Niels Bødker Thomsen fortæller om lokale fund og forholdene i 

lokalområdet i denne periode. 22 deltagere.  

Søndag 01.02.2009 Guided omvisning på Mosegaardens Museum i Værløse. Opfølgning på foredraget den 23. 
februar. 25 deltagere. 

Søndag 22.03.2009 Historisk bustur rundt i Egedal Kommune. Fællesarrangement for de 3 historiske 
foreninger i kommunen. 3x50 personers busser. Alle billetter udleveret. Desværre udeblev flere. Hvis 
gentagelse til næste år evt. system med afmelding. 
  

I betragtning af at en del af arrangementerne er med begrænset deltagerantal er søgningen til arrangementerne 
tilfredsstillende. 

Foreningen har endvidere deltaget med 4 udstillinger: lørdag den 30. maj under Stenløse Centrets "natåbent", 
fredag den 5. september i Stenløsehallen i forbindelse med Egedal kulturnat, onsdag den 17. september i 
Ølstykkehallen i forbindelse med kommunens Livstilsværksteds foredrag og lørdag den 4. oktober på Ganlø- 
se Kræmmermarked. Udover at gøre foreningen og lokalarkivet synligt, blev der også tegnet nye 
medlemskaber og solgt et stort antal af foreningens bogudgivelser. 

Udover ovennævnte aktiviteter får nogle af foreningens medlemmer også opfordringer fra andre foreninger. 
Således har Hans Ostenfeld haft flere byvandringer i Stenløse, hvilket er med til at profilere Historisk For-
ening. 

Publikationer 

I 2008 er udsendt 4 medlemsblade med forenings- og arkivnyt, omtale af arrangementer og en række artikler 
om lokalhistoriske emner. Bladets redaktør er Niels Erik Andersen, der udover at redigere bladet sammen 
med Arne Navne, også har skrevet en del af artiklerne. Preben Stenalt forfatter de arkæologiske artikler og 
endvidere har der været artikler af Ole Sejr Olsen, Svend Kramp og Arne Navne. Arne Navne forfatter end-
videre indlæggene fra arkivet. Igen et år et fint og læseværdigt medlemsblad. 

I anledning af foreningens 40 års jubilæum er udgivet bogen Levende Lokalhistorie. Bogen er redigeret af 
Nils Erik Andersen og Arne Navne står for den edb-mæssige opsætning. Bogen omfatter foruden historiske 
artikler fra foreningens dækningsområde også tilbageblik på foreningens virke i de 40 år. Forfatterne er Nils 
Erik Andersen, Birgit Rechnagel, Grete Rung, Bent Stiesdal, Hans Ostenfeld, museumsinspektør på Museet 
Kroppedal Lotte Reedtz Sparrevohn og undertegnede. Bogen er uddelt gratis til foreningens medlemmer og 
sælges herudover fra Stenløse og Ganløse biblioteker samt fra Lokalarkivet i Slagslunde. 

Hæfte med indeks og alfabetisk register for medlemsbladene fra starten i 1981 til 2007 blev udgivet og udle-
veret til medlemmerne sammen med jubilæumsbogen. Hæftet er udarbejdet af Arne Navne. 

Der er endnu en bogudgivelse i støbeskeen, omhandlende folk, hændelser og erhverv 1875 - 1950. Den for-
ventes udgivet sidst på året eller først i det nye år. 

Antal medlemmer 

346 familiemedlemskaber pr. 31. december 2008. Dette er en fremgang på 17 i forhold til sidste år, hvilket er 
tilfredsstillende. 

 



Økonomi 

Som det vil fremgå senere af kassererens beretning har vi fortsat en god økonomi i foreningen, både hvad angår 
driftsregnskabet og Bogfonden, sidstnævnte ikke mindst pga. et stort bogsalg. 

n\ 
Planlægning i samfundet 

Foreningen har altid fulgt med i myndighedernes planlægning og vi har kommenteret denne ud fra den kul-
turhistoriske baggrund foreningen repræsenterer. I 2008 blev der etableret et Natursamråd i kommunen noget i 
stil med det samråd, der var i den tidligere Stenløse kommune. Natursamrådets formål er beskyttelse og 
benyttelse af det åbne lands natur og landskab. Foreningen er blevet medlem af Natursamrådet, da meget 
egnshistorie er knytte til kulturlandskabet. Foreningen har kommenteret kommunens nye stikort af 19. februar 
2009 og fremsat ønsker om nye stier. Stier anses for væsentlige for at komme ud og rundt i kulturlandskabet. 

Foreningen og arkivet 

Foreningen støtter fortsat arkivets bestræbelser for at få bedre lokaleforhold 

Det skal nævnes at arkivets åbningstid er hver mandag formiddag kl. 9-12 eller efter aftale. 

De historiske foreninger i kommunen 

Der er fortsat kontakt til ØHF og LSHF, hvor der udveksles synspunkter, og hvor der orienteres gensidigt om 
forholdene i relation med kommunen. De 3 foreninger er enige om en gang om året at have et fælles 
arrangement. 

Ultimo 2008 anmodede Egedal Kulturelt Samråd de 3 Historiske Foreninger om at lave et fælles arrangement 
med økonomisk bistand fra kommunen. De 3 foreninger blev enige om en historisk bustur rundt i kommunen. 
Turen blev gennemført i går søndag. Der skal endvidere gøres opmærksom på at Ølstykke Historiske forening i 
anledning af deres 40 års jubilæum arrangerer hestevognskørsel gennem Ølstykke og flere festlige indslag på 
Skenkelsø Møllemuseum den 4. april. Nærmere omtale vil komme i Lokalavisen. 

Steffen Erichsen 
 


