
Oktober 2011:Flytningen til ”Åvangen” i Svebølle:
Med god hjælp fra Jan Østergaard faldt de sidste brikker i forbindelse med flytningen til ”Åvangen” 
i Svebølle på plads. Det skete sidst i juni måned. Der var herefter ikke tvivl om, hvilke vilkår der 
var gældende for det praktiske i forbindelse med flytningen, hvilke lokaler vi skulle overtage, og 
hvilke vilkår der ville være gældende for vores fremtidige tilstedeværelse i ”Åvangen”. Det blev 
straks herefter aftalt, at bestyrelse og personale skulle mødes hurtigst muligt efter ferien, dvs. d. 2. 
august med henblik på planlægning af flytningens forløb. Ifølge aftalen med Kalundborg Kommune 
skulle lokalerne på Ellebo være fraflyttet senest d. 15. september 2011. Inden for denne frist er det 
takket være den alvor, personale og bestyrelse er gået til opgaven med, lykkedes at få arkivet flyttet 
til ”Åvangen”, som aftalt med kommunen. Under hele forløbet har der været et ualmindeligt godt 
samarbejde med pedel Finn Petersen, som vi skylder en stor tak. Selve flytningen af arkivet fra 
Ellebo til ”Åvangen” skete ved flyttefolk rekvireret og betalt af Kalundborg Kommune. Også de 
medvirkende flyttefolk skylder vi en tak for godt samarbejde.
Der forestår nu et stort udpaknings- og indretningsarbejde i ”Åvangen”. Arbejdet er allerede godt i 
gang, og også i den forbindelse udviser vores personale (”tirsdagsdamer”) et engagement, der er 
helt enestående. Arkivet er grundet flytningen midlertidigt lukket for personlig henvendelse frem til 
d. 1. december. Efter denne dato vil der være åbent hver torsdag i tidsrummet kl. 14 – 17. I perioden 
frem til 1. december vil arkivet kunne kontaktes ved telefonisk henvendelse (se nærmere herom på 
arkivets hjemmeside).

Hjemmeside
Foreningen har i en længere periode følt et behov for som andre arkiver at have en hjemmeside. I 
maj-juni blev det besluttet at gøre noget ved sagen. Der blev rettet henvendelse til SLA i Vejle, der 
tidligere har været lokalhistoriske foreninger behjælpelig i forbindelse med oprettelse af 
hjemmesider, men SLA lod forstå, at man p.t. ikke kunne tilbyde nogen hjælp, og SLA kunne heller 
ikke stille nogen hjælp i udsigt. På anden måde er det nu lykkedes at få designet og opsat en 
hjemmeside, der skulle kunne tilgodese foreningens behov. Hjemmesiden har været på nettet i godt 
2 måneder, og det virker som om, der bliver taget godt imod den. Det er foreningens håb, at 
hjemmesiden ved at gøre arkivet mere nærværende for vore medlemmer og andre, der måtte søge 
lokalhistoriske oplysninger, vil øge interessen for lokalhistorie. – Hjemmesidens adresse er: 
www.bjergstedarkiv.dk

Udstilling på Kalundborg Museum
I forbindelse med en udstilling på Kalundborg Museum af billeder fra de lokale arkiver bidrager 
vort arkiv med 1 luftfoto af Lerchesminde (Smakkerupgaard), 1 luftfoto af Vesterbjerggård i 
Snertinge, 1 luftfoto af Mindegården i Viskinge og et maleri af Fostedgård i Bregninge Sogn
Udstillingen havde fernisering fredag d. 16. september og kan ses frem til søndag d. 13. nov. 2011.

Jens Weinreich/Flemming Paulsen

                                                      *************
Juni 2011:
Der var ved årets begyndelse store planer for en nyindretning af arkivlokalerne på 1. salen i 
Bregninge, og ommøbleringen var faktisk påbegyndt med flytningen af nogle store højskabe. P.gr.a. 
manglende arkivplads var der indkøbt 4 brugte, men velholdte arkivskabe, der var tænkt anbragt på 
den nu ledige plads. Vores ”tirsdagsdamer” havde udtrykt forskellige ønsker, som bestyrelsen var 
indstillet på at imødekomme. Det hele er sat på ”standby”, og som det ser ud nu, vil planerne for 
nyindretningen helt blive opgivet. Som det blev meddelt på seneste generalforsamling er 
bestyrelsen indstillet på at tage mod Kalundborg Kommunes tilbud om, at vi i et vist omfang kan 
overtage hjemmeplejens lokaler i Ældrescentret Åvangen. Hjemmeplejens områdechef Henrik 
Langtofte har ladet os forstå, at hjemmeplejen, der nu er flyttet til ”Ellebo” i Bregninge, har brug for 
mere plads, og at han i den forbindelse har fået ”kig” på arkivets lokaler. Det er bestyrelsens 
opfattelse, og den opfattelse deler vi har med vore ”tirsdagsdamer” og med vores slægtsforsker Kaj 
Cedersted, at en flytning til Åvangen i Svebølle vil skaffe betydelig bedre rammer for arkivet. Efter 

http://www.bjergstedarkiv.dk/


indtil flere orienterende møder med Henrik Langtofte, og  i den forbindelse 2 besigtigelser af de nye 
lokaler, har bestyrelsen bedt Henrik Langtofte foranledige, at Kalundborg Kommune med den 
fornødne politiske opbakning udfærdiger et skriftligt tilbud, der i detaljer redegør for de vilkår, der 
vil være gældende for overtagelsen af omtalte lokaler i Åvangen. Det er bestyrelsens opfattelse, at 
en stillingtagen forudsætter, at der foreligger et skriftligt tilbud fra kommunen. P.t. afventer vi 
således at høre fra kommunen.
Den netop afholdte generalforsamling fik et godt og uproblematisk forløb med et deltagertal på godt 
30. Jens Weinreich takkede Jan Østergaard for det store arbejde, han som formand havde gjort for 
foreningen. Jan har lovet fortsat at være tilknyttet bestyrelsen på freelance basis – som han udtrykte 
det, og det har vi noteret os. I øvrigt lod han forsamlingen forstå, at han på et tidspunkt håber at 
kunne vende tilbage til bestyrelsesarbejdet. Jens takkede endvidere Willy Nielsen som i en årrække 
har varetaget kassererjobbet på forbilledlig vis, - det seneste år som kasserer uden for bestyrelsen. 
Vi er sikre på, at det ikke er manglende vilje til at fortætte, der nu får Willy til at sige stop, men at 
det er et svigtende helbred. Nyvalgt til bestyrelsen blev Louise Jørgensen, der træder ind i stedet for 
Jan. Vi byder Louise velkommen i bestyrelsen, og vi er hende taknemmelig for, at hun har 
indvilliget i at overtage kassererjobbet efter Willy. Ellers var der genvalg til alle poster forbundet 
med bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Jens Weinreich som 
formand, Flemming Paulsen som næstformand, Erik Jensen som sekretær og altså med Louise 
Jørgensen som kasserer.
Tidligere borgmester for Bjergsted Kommune Gert Larsen stod for generalforsamlingens 
underholdende indslag. På spændende og førnøjelig vis fortalte han om sin tid i politiets tjeneste. En 
tjeneste, der undertiden kan være forbundet med barske oplevelser. Efterfølgende redegjorde han for 
det spændende og udfordrende arbejde som kommunalpolitiker og borgmester. Gert Larsen 
afsluttede sin medvirken med at overdrage to dirigentklokker til arkivet.
Den ene med påskriften: ”Føllenslev Særslev”. I denne klokke sidder stemplet AM 925, hvilket må 
betyde, at klokken er fabrikeret hos guldsmed  A. Michelsen, og at den er lavet af sterling sølv. Den 
anden klokke bærer påskriften Viskinge-Aunsø 31-3-1970 og endvidere 28. Jan. 1842 – 28. Jan. 
1942.


