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Stenløse Historiske Forening 

Generalforsamling 14. marts 2011 

Formandens beretning 

Fra generalforsamling 15. marts 2010 til generalforsamling 14. marts 2011. 

 

Bestyrelsen 

Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling holdt 7 bestyrelsesmøder og redaktionen har holdt 3 

redaktionsmøder 

 

3 bestyrelsesmedlemmer har deltaget i 2 møder med Ølstykke Historiske Forening og Ledøje-

Smørum Historiske Forening, hvor fællesarrangementer og fælles forhold over for kommunen be-

handles. 

 

1 bestyrelsesmedlem har deltaget i 1 natursamrådsmøde, der arrangeres af kommunens Teknik- og 

Miljøudvalg. Natursamrådets navn ændres i øvrigt til ”Det Grønne Råd” som ud over natur også vil 

fokusere på miljø- og planforhold. Kommunens planudvalg vil derfor også deltage i rådets arbejde. 

SHF deltager som repræsentant for de 3 historiske foreninger i kommunen. 

 

3 bestyrelsesmedlemmer har deltaget i fællesmøde den 11. okt. med de historiske foreninger i Nord-

sjælland. Mødet holdes i DLF-regi (Dansk Lokalhistorisk Forening) med informationer fra DLF og 

erfaringsudveksling mellem foreningerne. Værtskabet går på skift, og sidste års møde blev arrange-

ret af SHF. Under første del af mødet holdt Hans Ostenfeld og Arne Navne et foredrag om Martin 

Andersen Nexø med indslag af filmstykker om forfatteren. Det var en udvidelse af det foredrag, der 

blev holdt på sidste generalforsamling, og omfattede Nexø’s liv i både Stenløse, Hillerød og Esper-

gærde. Det udvidede foredrag vil blive bragt som en artikel i næste medlemsblad. 

 

Johnny Jørgensen fra bestyrelsen er også medlem af Egedal Kulturelle Samråd (EKS), som har haft 

4 møder. EKS har sidste år skiftet status, så det bl.a. ikke længere er rådet, der fordeler kommunens 

tilskud til de kulturelle foreninger, men rådet er nu alene rådgivende over for Kultur- og Fritidsud-

valget (KFU). 

 

Arrangementer   

Søndag  15.03.2010 Generalforsamling i Stenløse Sognegård. Hans Ostenfeld havde et indlæg 

om forfatteren Martin Andersen Nexø. 49 deltagere. 

Søndag 21.03.2010 Historisk bustur rundt i Egedal Kommune. Fællesarrangement for de 3 

historiske foreninger i kommunen. 3 busser med godt 140 deltagere samt 9 

guider fra foreningerne. 

Søndag 11.04.2010 Omvisning i Roskilde Domkirke, hvor tidl. museumsinspektør ved dom-

kirken Anette Kruse, guidede. Fuldbooket med 30 deltagere. 

Søndag 09. 05 2010 Bustur til Hedeland ved Roskilde. Geologen professor Erling Bondesen 

guidede deltagerne gennem de tidligere grusgravsområder, der i dag er flot 

natur, mm. 31 deltagere. 

Mandag 23.08.2010 Omvisning på Vestre Kirkegård. På trods af kraftigt regnvejr var der 12 

deltagere, der fik en spændende beretning af kirkegårdsvejleder Stine 

Helweg. 

Søndag 19.09.2010 Omvisning på Brede Værk, hvor der især blev fokuseret på den omfatten-

de klædefabrikation fra slutningen af 1800-tallet til starten ar 1900 tallet. 

25 deltagere. 

Mandag 25.10.2010 Foredrag i samarbejde med Veksø menighedsråd i Veksø Sognehus. Mu-

seumsinspektør Tom Christensen fortalte om Lejre – rigets kulturcentrum 

i vikingetiden. Ca. 85 deltagere. 
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Torsdag 18.11.2010 Omvisning i Rundetårn, hvor observator Erling Poulsen guidede og bl.a. 

viste steder, hvortil der normalt ikke er adgang. 30 deltagere. 

Mandag 17.01.2011 Foredrag i Stenløse Sognegård, hvor museumschef Poul Sverrild fortalte 

om parcelhusets lyksaligheder og andre boligformer. 25 deltagere. 

Mandag 21.02.2011 Foredrag i Stenkløse Sognegård, hvor adjunkt Birgit Eggert fortalte om 

”Hvorfor hedder vi dog sådan?” Et velbesøgt foredrag med 65 deltagere, 

med stor spørgelyst. 

 

Foreningen veksler mellem Stenløse, Ganløse og Veksø, når der holdes foredrag, for at tilgodese 

hele vores interesseområde. Til efteråret holder vi som forsøg, et foredrag i HEP-huset i Stenløse. 

 

I betragtning af at flere af arrangementerne er med begrænset deltagerantal, er søgningen til arran-

gementerne tilfredsstillende. I det forløbne år har Lokalavisen været rimelig god og Frederiksborg 

Amts Avis som vanlig altid god til at bringe vores foromtaler af arrangementerne.  

 

Foreningen har endvidere deltaget med 4 udstillinger: Lørdag den 1. maj på Ganløse Kræmmermar-

ked, fredag den 28. maj i Egedal Centret og i HEP-huset (Natåbent og Egedal Kulturnat) og den 12. 

juni på Slagslunde Kræmmermarked. Udover at gøre foreningen og lokalarkivet synligt, blev der på 

trods af mindre godt vejr tegnet nogle nye medlemskaber og solgt 81 bøger. 

 

Publikationer, 

I 2010 er udsendt 4 medlemsblade med forenings- og arkivnyt, omtale af arrangementer, nyt fra 

lokalarkivet og en række artikler om lokalhistoriske emner. Forfatterne til artiklerne er, Niels Erik 

Jensen, Nils Erik Andersen/Veksø , Steffen Erichsen/Ganløse, Karin Christensen/Veksø, Preben 

Stenalt/Ganløse, Tytter Helms/Veksø, Poul Hesbjerg/Ganløse og Finn Lustrup/Veksø. 

 

Vi skal opfordre til, at medlemmer kommer med indlæg til medlemsbladet. Det kan være længere 

eller kortere artikler eller blot notitser.  

 

Igen i 2010 har Nils Erik Andersen skrevet en lokalhistorisk læseværdig bog, denne gang med tit-

len: ”Om lokal skolegang 1720 – 1920, Glimt fra 200 års læring, Ganløse, Knardrup, Ledøje, Slags-

lunde, Smørum, Stenløse, Søsum, Veksø, Ølstykke”. Bogen er ikke som de tidligere bøger udgivet 

af Stenløse Historiske Forening, men af Nils Erik Andersen’s eget forlag: ”Egedal Lokalhistoriske 

Forlag 2010”. Nils Erik Andersen har doneret oplaget til Stenløse Lokalarkiv, og Stenløse Histori-

ske Forening har, efter en forhåndsaftale med Nils Erik Andersen, købt 390 eksemplarer af arkivet 

for en fordelagtig pris på 22.000,- kr. Bogen er herefter uddelt gratis til alle, der modtager forenin-

gens medlemsblad, dvs. medlemmerne, naboforeninger, relevante politikere, skoler, biblioteker 

m.fl. Bogen kan købes på lokalarkivet, hos boghandleren i Egedalcentret og på kommunens biblio-

teker. Pris kr. 125,-. 

 

Antal medlemmer  

355 familiemedlemskaber pr. januar 2011, det største antal medlemmer i foreningens historie. I for-

hold til sidste år er det en fremgang på 12 medlemskaber. 

 

Økonomi 

Som det vil fremgå senere af kassererens beretning har vi fortsat en god økonomi i foreningen, både 

hvad angår driftsregnskabet, kassebeholdningen og Bogfonden.  

 

E-mailadresser 

Hidtil har vi ikke brugt e-mail til medlemsinformationer. Alle informationer er sket via medlems-

bladet. Dette er ”tungt” og fremover ønsker vi, lige som næsten alle andre foreninger, at have mu-

lighed for at informere med mails. Vi er sikre på, at hovedparten har mulighed for at modtage mails, 
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så det kun er et mindre antal, der skal sendes breve til, når der er tale om en vigtig information. In-

den længe vil vi i medlemsbladet anmode om at få meddelt e-mailadresser. E-mail er kun til infor-

mation, f.eks. om arrangementer, kontingentbetaling, o.lgn. Medlemsbladet vil fortsat udsendes som 

papirudgave. 

 

Planlægning i samfundet 

Foreningen har altid fulgt med i myndighedernes planlægning og vi har kommenteret denne ud fra 

den kulturhistoriske baggrund foreningen repræsenterer. Foreningen er som nævnt medlem af 

kommunens Grønne Råd, hvis formål er beskyttelse og benyttelse af det åbne lands natur og land-

skab samt at vurdere miljø- og planforhold.  

 

Foreningen og arkivet 
Foreningen støtter fortsat arkivets bestræbelser for at få bedre lokaleforhold. Det kan oplyses, at 

Kommunalbestyrelsen den 22.09.2010 vedtog budgettet for 2011 – 2014, og heri indgår, at Stenløse 

Lokalarkiv i Slagslunde flyttes til Ganløse bibliotek fra 2011. Efter et borgermøde og kommunalbe-

styrelsens seminar i januar måned i år besluttede kommunalbestyrelsen, at biblioteksstrukturen skul-

le endevendes en gang mere. Efter oplæg fra administrationen besluttede Kultur- og Fritidsudvalget, 

ud over ændringer i biblioteksstrukturen, at Stenløse Lokalarkiv/Historisk Forening og Ganløse 

Bibliotek fremover skal dele faciliteter. Denne beslutning skal herefter behandles i Økonomiudval-

get og kommunalbestyrelsen. 

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

nogle med lyst til frivilligt arkivarbejde, er man altid velkommen til at besøge arkivet til en snak om 

de forskellige muligheder. 

 

De historiske foreninger i kommunen 

Der er som tidligere nævnt fortsat kontakt til Ølstykke Historiske Forening og Ledøje-Smørum Hi-

storiske Forening, hvor der udveksles synspunkter, og hvor der orienteres gensidigt om forholdene i 

relation til kommunen. På søndag kører vi igen en fællesbustur rundt i kommunen og andre fælles 

arrangementer kan også komme på tale.  

 

Steffen Erichsen 


