
Siden sidst  

I forbindelse med udgivelsen af dette års februar nummer af 
medlemsbladet valgte vi forsøgsvis at lade bladet fremstille på 
Produktionsskolen Saltoftevænge i Svebølle. En fremstilling her 
ville betyde en halvering af fremstillingsprisen. Selv om 
produktionsskolen ikke i alle henseender opfylder de tekniske 
krav, man kan stille i den forbindelse, mener vi, at vi bør lade 
fremstillingsprisen være afgørende. Vi har derfor valgt at 
acceptere bladet, som det nu foreligger, og nærværende nummer er 
således blad nr. 2, der er fremstillet på produktionsskolen.

2 begivenheder har præget perioden siden sidst. Den 14. marts var 
vi værter for ”Paraplyens” årsmøde, der fandt sted i Café-lokalet i 
Åvangen. I forbindelse med mødet, der havde ca. 30 deltagere, fik 
medlemmer fra de andre arkiver i Kalundborg-området lejlighed 
til se vore nye lokaler, som vi med tanke på, hvad arkiver ellers 
må tage til takke med, viste frem med en vis stolthed.

Den 27. marts afholdtes den årlige generalforsamling med 35 
deltagende medlemmer. Efter at generalforsamlingen havde 
mindet afdøde bestyrelsesmedlem Erik Jensen, blev der taget fat i 
aftenens dagsorden med Rud Lynge Jacobsen som dirigent. Selve 
generalforsamlingen fik et helt igennem uproblematisk forløb med 
genvalg på alle poster og med Rud Jacobsen som nyvalgt i stedet 
for Erik Jensen. Vi byder velkommen til Rud Jacobsen, der 
tidligere har været med i arkivsammenhæng, og vi ser frem til, at 
vi også med ham får et godt og frugtbar samarbejde. Vi takker for 
de år, hvor du på forbilledlig vis har været dirigent for vore 
generalforsamlinger. 

Formandsberetningen kan læses som en pdf-fil på arkivets 
hjemmeside www.bjergstedarkiv.dk



Efter generalforsamlingen var det vores slægtsforsker Kaj 
Cedersted, der fik ordet. Kaj Cedersted fortalte på spændende vis 
om arkivet og de muligheder, der er for at indhente oplysninger 
om slægt, steder og begivenheder, der har tilknytning til arkivets 
virksomhed. Kaj Cedersted sluttede sin medvirken med at oplyse, 
at han træffes på arkivet, d.v.s i Åvangen hver torsdag fra kl. 14 – 
17.

På inventarsiden har vi udsigt til at kunne overtage en hel del 
arkivskabe samt kontorinventar i forbindelse med afviklingen af 
Svebølle Rådhus.

M.h.t. kommende arrangementer vil bestyrelsen arbejde på, at der 
i løbet af efteråret bliver en aften i Åvangen, hvor publikum 
inviteres til at bistå  med identifikation af en række af de ukendte 
personer, der i et utal findes på billeder i arkivet.

Sluttelig vil vi i arkivet ønske vore medlemmer en rigtig god 
sommer!

Jens Weinreich/Flemming Paulsen


