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Nyt fra bestyrelsen
Kære alle medlemmer
og læsere af Smånyt
Det er ejendommeligt i disse Coronatider. Hvad må vi, og hvad må vi
ikke?
For det første har der ikke været
mulighed for nogen social kontakt/
arrangementer for medlemmerne,
herunder det som var planlagt før
covid-19 start og frem til nu. Bestyrelsen må ikke engang komme i
foreningslokalerne. Dog har den
nye bestyrelse holdt et konstituerende udendørs aftenmøde i Smørum gamle Skoles skolegård den
27. april samt foranstaltet planlægning af det nye SMÅNYT med de
aktiviteter, der finder sted efter
sommerferien. Vi håber meget, at
der bliver åbnet, så vi kan komme i
gang igen. I skrivende stund er der
usikkerhed om, hvorvidt rejsen kan
afvikles til Det Romerske Tyskland
i år.
Efter generalforsamlingen, har vi
haft en del salg af årsskrifter. Vi
har søgt Kultur– og Erhversudvalget i Egedal Kommune om tilskud
til nyt inventar samt bidrag til trykning af den nye bog om historiens
forløb i Ledøje – Smørum.
Desværre har vi også mistet et
mangeårigt medlem af historisk
forening, Aase Thygesen, som vi
vil huske og savne meget.
Jeg håber, I alle er sunde og friske
til at starte op igen.
Finn
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Referat af generalforsamling
lørdag den 7. marts kl. 14
Finn bød velkommen og glædede sig over det fine fremmøde.
Valg af dirigent
Elin Bindslev, som konstaterede, at mødet var lovligt
indkaldt.
Bestyrelsens beretning ved Finn
Finn fremlagde sin beretning med billeder fra ture (Bent
havde lagt fine billeder ind i PowerPoint) og foredrag.
Videre fortalte Finn om, at foreningen havde fået en del
støtte fra sponsorer bl.a. til vores udstillinger. Han
nævnte også den nye montre på biblioteket.
Frederiksborg Amtsavis har været på besøg og skrev en
fin side om vores forening og aktiviteter.
Vi har fået 24 nye medlemmer sidste år.
Kommunens bustur besøgte skolen – fuldt hus, alle stole
besat.
Søndagsåbningerne er velbesøgte, bl.a. takket
være Facebook. Det giver også nye medlemmer.
Årsskriftet og receptionen var igen et tilløbsstykke. Årsskrift 2019 handlede bl.a. om Smørumnedre, hvorfor vi
til juni havde planlagt en guidet tur med Inga.
Finn sluttede sin beretning med at fortælle, at vi endnu
ikke har fået udleveret geværet fra Smeden fra Ledøje
fra politiet.
Foreningens regnskab
Niels Henrik gennemgik regnskabet for foreningen (et
lille underskud på 7723 kr.) og for Bog- og Museumsfonden (et overskud på 23.423 kr.).
Regnskabet blev godkendt.
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Indkomne forslag
Ingen.
Fastsættelse af kontingent, herunder budget
Niels Henrik gennemgik budgettet. Kontingentet forbliver uændret. Godkendt.
Valg til bestyrelsen
Finn og Niels Henrik blev genvalgt. Svend genopstillede
ikke. Bent trak sig som bestyrelsesmedlem. Anne Marie
Teuber og Ingrid Bay blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer.
Valg af to suppleanter
Hannah Rank blev genvalgt. Da Hannelore var fratrådt,
stillede Bent op som suppleant og blev valgt.
Valg af to revisorer
Ebbe Engmark og Birgit Kragh Larsen blev genvalgt.
Valg af revisorsuppleant
Normann Frederiksen, ikke til stede, men har ønsket opstilling, blev genvalgt.
Kommende aktiviteter
Line henviste til, at man orienterer sig i Smånyt og på
hjemmesiden.
Hjælpere til forårets arrangementer kunne skrive sig på
seddel på døren.
Evt.
Bent Ravn foreslog, at man gentager turen på Absalonstien.
Steen Asger orienterede om kommunens nye idé om at
samarbejde med ROMU (Roskilde Museum) i stedet for
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med Kroppedal i forbindelse med de arkæologiske undersøgelser. Egedal har sat 120.000 kr. af om året de næste tre år til formidlingsarbejdet. Steen Asger og Inga
skrev et brev herom til formand for Kultur- og Erhvervsudvalget, Charlotte Haagendrup. Hvad er årsagen til den
nye aftale, hvilken kritik af Kroppedal har der været og
hvorfor har man ikke givet Kroppedal muligheden? Aftalen med Kroppedal er ikke blevet opsagt. På et kommende møde med borgmesteren og kulturchefen bliver
problemet drøftet.
Steen Asger reklamerede til sidst for arrangementet i
Vestskoven søndag den 7. juni kl. 13, ”Veje på din vej –
fra stampesti til landevej”.
Svend fortalte lidt om årets rejse til Det romerske Tyskland.
Finn takkede og afsluttede generalforsamlingen.
Efter en kort pause var der foredrag om andelstiden og
Andelslandsbyen Nyvang som oplæg til årets sommertur.
Referent: Line

Buehøjgård
Møbler
46769600
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Besøg i DieselHouse
Søndag den 4. oktober 2020 kl. 10.45
Mødested: Elværksvej 50, 2450 København SV
Mødetid: Senest 10 minutter før besøgsstart
DieselHouse er et oplevelsescenter, hvor børn og voksne
kan lære om dieselteknologiens betydning for industrialiseringen af det moderne samfund i en kulturhistorisk
kontekst. DieselHouse formidler den spændende historie
om B&W skibsværft og motorfabrik i lærerige og sanselige museumsudstillinger.
MAN Energy Solutions står for den daglige drift af
DieselHouse, men selve udstillingerne er opbygget ved
et partnerskab med Københavns Museum.
Museet består hovedsageligt af genstande fra det gamle
B&W Museum, der tidligere var placeret i hjertet af
Christianshavn.
Bygningen, som er en del af H.C. Ørstedværket i Københavns Sydhavn, blev opført i 1932 for at rumme den store dieselmotor, B&W 2000, der blev bygget af Burmeister & Wain. DieselHouse blev indviet i 2006.
Vi får en rundvisning på ca. 1½ time, hvor vi også skal
opleve start og demonstration af den store dieselmotor.
Det mekaniske vidunder fra 1932, der i mere end 30 år
var verdens største, blev bygget af B&W til at producere
strøm på H.C. Ørstedværket. Den visionære størrelse på
dieselmotoren betød samtidig, at de mange arbejdere
blev nødt til at støbe og konstruere selve bygningen
rundt om den.
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B&W 2000 blev taget ud af daglig drift sidst i 60’erne,
men ingeniører og maskinmestre har omhyggeligt plejet,
poleret og vedligeholdt den lige siden.
Arrangementet er gratis for foreningens medlemmer.
Der er plads til et begrænset antal deltagere.
Bindende tilmelding sker efter princippet ”først til
mølle” fra den 21. september 2020 kl. 8 til og med
den 28. september 2020 til Finn Larsen på
mail irishaven45@mail.tele.dk eller tlf. 2140 1845.

Foto: DieselHouse
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Foredrag ”Livet er svært,
men matematik er sværere”
En historie om Storm P og hans livssyn
ved Erik Lindsø
Tirsdag den 27. oktober 2020 kl. 19.30
I Smørum Gamle Skole
”Nogle skaber glæde, hvor de går - andre når de går,”
siger Storm P i en flue. ”Er der ikke noget at glæde sig
over, så er der noget at glæde sig til,” hedder det i en
anden flue.
Storm P er blevet kaldt Danmarks største humorist. Det
er en belastende titel at få hæftet på sig, men Storm P
kunne bære den. Han blev en gang spurgt, hvordan det
var at være en morsom mand, og han svarede: 'Jeg er
ikke nogen særlig morsom mand, men når jeg ser ud
over livet, så bliver dét morsom'. Det var den evne, han
besad," siger Erik Lindsø.
"Havde Storm P været barn i dag, var der givet blevet
stillet et par diagnoser på ham, og han var blevet vaccineret mod at have ild i røven. Styrken ved Storm P er, at
han aldrig blev voksen. Han så verden i børnehøjde, det
er det, der gør ham sjov," forklarer Erik Lindsø.
Erik Lindsøs foredrag er en historie om Storm P, hans
humor og livssyn, som det kommer til udtryk i de over
3.000 fluer, han producerede fra 1939 til1949. Men foredraget giver også eksempler på det aftryk, Storm P har
sat på dansk humor, når den er bedst.
"Humoren gør os på en gang både lattermilde og gavmilde - ligesom Storm P," lyder det fra Erik Lindsø.
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Erik Lindsø er forfatter og kulturjournalist og en af landets mest efterspurgte foredragsholdere og fortællere,
der med muntre historier og humorens bid sætter tilværelsen under lup. Han har været højskoleforstander på
Rønshoved Højskole, programmedarbejder i Danmarks
Radio og redaktør for Højskolebladet og magasinet
Grænsen. De seneste 12 år har han været tilknyttet Rødding Højskole. Erik Lindsø har senest udgivet bøgerne
”Der er nu noget ved livet, man ikke finder andre steder” og ”Livet er i det mindste en historie værd”. Han er
på trapperne med en bog om humor som medicin.
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Kontingentsatser 2020
Enkelt medlem
Ægtepar

225 kr. årl.
325 kr. årl.

Vi anbefaler, at kontingentet betales via netbank til
Reg.0320 konto nr. 3200212281
Husk dit navn i rubrikken, besked til modtager
Eller på girokonto:
+73 < 89222265.
Der skal altid betales gebyr ved betaling i et
pengeinstitut - også i Nordea i Ballerup.
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Kirkevej 8 tlf. 4497 0071

RealMæglerne Viggo Axelsen
REalisme - REspekt – REspons

MÆGLERNE
RealMæglerne
Viggo Axelsen, Smørum
Flodvej 73B
2765 Smørum
T: 4497 3921
E: 2765@mailreal.dk

RealMæglerne
Viggo Axelsen, Ballerup
Hold-An-Vej 87
2750 Ballerup
T: 4465 2000
E: 2750@mailreal.dk

www.realmaegler.dk
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Tur til Frimurerlogen
Fredag den 6. november 2020 kl. 10 – 13.30
Mødested: Foran Frimurerlogen, Blegdamsvej 23,
2100 Kbh. kl. 9.50
Sidste år besøgte vi Frimurerlogen, og det var et meget
vellykket besøg. Men det var vores indtryk, at rigtig
mange af vores medlemmer pga. antalsbegrænsningen
ikke kunne komme med. Vi lovede derfor at forsøge at
gentage arrangementet.
Vi har nu været så heldige igen at få adgang til Frimurerlogen i København. Vi får en rundvisning på ca. 2½
time i udvalgte dele af det store hus. Vi ser bl.a. en logesal, den prægtige Festsal, og Ordenens Museum, samt
en masse andre rum og sale.
Der skal bemærkes, at huset ikke er egnet for gangbesværede, men der er dog elevatorer.
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Efter rundvisningen er der frokost kl. 12.30 bestående af
tre stykker uspecificeret smørrebrød, en øl eller vand og
kaffe eller te. Dette koster dog 140 kr. pr. deltager og
skal betales af deltagerne derinde kontant på Dankort
eller på Mobilepay. Foreningen betaler for selve rundvisningen.
Turen kræver på grund af begrænset antal deltagere tilmelding fra mandag den 5. oktober kl. 8.00 til fredag
den 9. oktober til Line Ludvigsen på 2627 3547 eller
lineludvigsen@hotmail.com.

Flodvej 75 G, 2765 Smørum
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Musikalitet – er det noget,
der kommer os ved?
Torsdag den 19. november kl. 19.30
i Smørum gamle Skole
Vi har tidligere stiftet bekendtskab med aftenens foredragsholder Pia Dahl, der fortalte om kalkmalerier på
vores generalforsamling og senere tog imod os i Fanefjord Kirke på sommerturen sidste år. Pia er organist,
chefdirigent for mandskor, foredragsholder og blokfløjtenist. Dem af jer, der mødte hende sidste år, ved, at
hun er meget spændende at høre på.
Om aftenens emne skriver Pia:
Musik og identitet
Det første, det ufødte barn hører i moders liv, er hjerteslaget, pulsen, rytmen, livets rytme. Det sidste, den døende hører, er vores stemmer, lydene omkring os … musikken, livets musik. Alle mennesker har en musikalitet,
en fornemmelse ikke bare for rytme, melodi og harmoni,
men for en musikalsk tilgang til livet og livets udfordringer.
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Til det menneskelige udtryk, til kommunikation. ”At være musikalsk” er ikke bare et spørgsmål om at kunne
synge rent eller være god på et dansegulv – musikalitet
er en måde at være i verden på. Det er det, dette foredrag handler om.
Foreningen byder på kaffe, te og kage i pausen.

Bestyrelsen holder møde sammen og hver for sig på parkeringspladsen ved Smørum gamle Skole.
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Skorstensfejermester
Rene Tausø Bak
Mobil tlf.: 22169427
E-mail: skorstensfejeren@tunenet.dk

www.lshist.dk
Kik ind på foreningens hjemmeside.
Her kan du følge med i arrangementer
og andre nyheder.
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Generalforsamlingen 2020

Foto: Hans Bindslev
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Reception og præsentation af
Årsskrift 2020
Fredag den 4. december kl. 16.00
Alle medlemmer, bidragydere og sponsorer i forbindelse med Årsskrift 2020 inviteres til reception på Smørum
gamle Skole den 4. december kl. 16.00. Det nye årsskrift præsenteres, og foreningen står for et lille traktement.
Til sidst får de fremmødte mulighed for at tage det nye
årsskrift med hjem til et par timers spændende og informativ læsning.

Fra Smørumovre Bylaug er vi blevet bedt om at gøre
opmærksom på, at hvis parkeringspladserne foran og
bagved Smørum gamle Skole ved vores arrangementer
er fyldt op, bedes man parkere henne ved kirken.
Græsset ved gadekæret har ikke så godt af, at der holder
biler.
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Brug tiden fornuftigt - opdater dine oplysninger hos historisk forening .
Husk at give foreningen besked, hvis du skifter
mailadresse, så vi kan sende en reminder om
møder og give oplysning om aktuelt opståede
begivenheder, som ikke har kunnet oplyses i
SMÅNYT.
Hvis du ikke modtager mail fra foreningen så
skriv til: hans@bindslev.info

Axfield Consult ApS
Kratlodden 46
DK-2760 Måløv
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Kalenderen

Den 27. oktober kl. 19.30
Livet er svært, men matematik er sværere
Sted: Smørum gamle Skole
Den 6. november kl. 9.50
Frimurerlogen
Sted: Blegdamsvej 23, 2100 Kbh. Ø

Adresselabels

Den 4. oktober kl. 10.35
DieselHouse
Sted: Elværksvej 50, 2450 Kbh. SV

Den 19. november kl. 19.30
Musikalitet - er det noget, der kommer os ved?
Sted: Smørum gamle Skole
Den 4. december kl. 16.00
Reception for Årsskrift 2020
Sted: Smørum gamle Skole

Registrering

I sidste halvdel af 2020 mødes vi følgende aftener kl.19.00 - 21
Tirsdag d. 8. september
Mandag d. 21. september
Onsdag d.7. oktober

Torsdag d. 22. oktober
Mandag d. 2. november
Tirsdag d. 17. november

Mandag d. 30. november
Onsdag d. 9. december

Da vi har meget brug for mere hjælp både til at registrere og arrangere udstillinger, er
du meget velkommen til at deltage en eller flere aftener. Hvis du gerne vil se, hvad vi
foretager os, er du også meget velkommen. Af praktiske grunde er det en god idé forinden at ringe til Anni Agerskov 3022 4720.

