Formandsberetning v/ formand Jens Weinreich
Alle er bekendt med bestyrelsens sammensætning i Bjergsted Lokalhistoriske Arkiv, idet det står i
vores medlemsblad, som udkommer i februar, juni og oktober måned.
Dagsorden for generalforsamling 2019 er ligeledes annonceret i vores medlemsblad af februar
2019.

Årets aktiviteter i Lokalarkivet
Den 15. februar havde vi filmaften med film fra den tidligere Bjergsted Kommune. Her var 53
personer mødt op. Vi så filmklip fra Avnsøgaard, Bjergsted, Bregninge, Havnsø, Nekselø,
Svebølle, Eskebjerg Vesterlyng og Viskinge og der blev fortalt om natur, kultur, virksomheder og
folkeliv.
Den 14. august var der Byvandring i Svebølle. Det var Jens Weinreich der guidede de 40
deltagere gennem Svebølles gamle bydel og fortalte om livet i gamle dage. Desværre var
byvandringen ikke begunstiget af godt vejr lige denne dag.
Efterfølgende var der kaffe og kage i Åvangen, her fortalte Peter Malle Andersen, der er opvokset i
Svebølle, om sin slægt på fædrenes side.
Peters far var var smed og havde sin virksomhed på Mindevej.
Den 7. september deltog lokalarkivet i Åvangens fødselsdagsfest.
Aktivitetscentret fyldte 20 år. Det blev fejret med foredrag og røde pølser. Der var 125 deltagere. I
den anledning havde Flemming Paulsen udarbejdet et fint jubilæumsskrift om Åvangen. Åvangens
tilblivelse og historie.
Mange har sikkert fået sig et eksemplar af dette særnummer, det har ligget tilgængeligt i Åvangen,
ellers er det muligt at hente et eksemplar i lokalarkivet.
På selve dagen var der også en udstilling med kopi af avisartikler om Åvangen igennem årene.

I samarbejde med Biblioteksklubben blev der den 8. oktober afholdt et foredrag med vores lokale
Louise Nielsen. Louise har skrevet en bog med titlen: Hvor heldigt et menneske er jeg!
45 deltager hørte Louise fortælle om bogen. Louise fortalte om tilværelsen, når man som familie
bliver ramt af alvorlig sygdom.
Sammen med Biblioteksklubben var der også den 1. november foredrag ved Niels Villefrance
Andersen. Han fortalte om Steen Steensen Blicher, en utilpasset præst og en fremsynet forfatter.

Ca 50-60 personer kom til Arkivernes dag den 10. november. Arkivet havde arrangeret en
udstilling med billeder og tekster omhandlende de mange små erhvervsdrivende i vores område.
Der har været ca. 200 erhvervsvirksomheder i vores område op igennem 1900 tallet.
Årbogen ”Arkivernes Hjul” blev solgt på udstillingen. Bogen indeholder også lokalhistorier fra vores
eget og Kalundborg Kommunes område. Vores bidrag til bogen omhandlede Svebølle Station og
Posthus.
Vi har stadig eksemplarer af bogen som koster 100 kr.
Vi kan oplyse at arkivet har 244 medlemmer
Vi har haft 37 indleveringer i år 2018.
Vi har tillige haft en del forespørgsler på mail samt mange telefonopringninger.
Til sidst vil jeg sige:
Tak for arbejdsindsatsen til Inga Jensen, Anne-Grethe Høj, Tina Petersen, Jytte Larsen, Jørgen
Rasmussen, Benny Jørgensen og Connie Djernis.
De er vores trofaste frivillige medarbejdere i arkivet, de lægger utallige timer med indscanning og
registrering i Arkibas. Meget af det registrerede kan ses i Arkiv.dk.
Tak til vores frivillige medarbejder Kaj Cedersted for hjælp og støtte til slægtsforskning og for altid
at være til stede i arkivets torsdags-åbningstid.
Tak til vores frivillige medarbejder Gunnar Petersen, som altid står på spring til at hjælpe, hvis
noget går galt i vores IT-systemer.
Også en tak for samarbejdet til alle i vores bestyrelse, tak for jeres arbejdsindsats. Tillige tak til
Malene Paulsen for at repræsentere lokalarkivet i biblioteksgruppen.
Til sidst vil jeg også takke alle vore medlemmer for den støtte, der ydes gennem medlemsskabet.
Tak for, at så mange af jer møder op til vores arrangementer.
Uden jeres støtte, ville der ikke være et lokalarkiv for områderne i den gamle Bjergsted Kommune.

