
Din organisation 
Skriv firmaets slogan her.  

Vejen til historisk viden 

Ledøje-Smørum 
historisk Forening 

 

BLIV MEDLEM! 

 

Støt arbejdet med vores egns  
spændende historie 

Læs om vore attraktive tilbud 

Indmeldelsesblanket 
Ledøje-Smørum 
historisk Forening  
 
Navn: 
 
 ............................................................................ 
 
Som enkeltperson     eller par 
(sæt kryds!) 
 
Adresse: 
 
............................................................................. 
  
Postnr. & by:  
 
............................................................................. 
 
Tlf.:  
 
............................................................................. 
 
Mail:  
 
............................................................................. 
 
Kontingent årligt: 
Enkeltperson:  225 kr. 
Par: 325 kr.  
 
Indbetaling af kontingent: 
 
Bankoverførsel:  
reg. 0320 konto: 3200212281 
  
NB:  
Vi sender dig/jer et velkomstbrev med brochurer 
og anden information, så snart vi har modtaget din 
indmeldelsesblanket og indbetaling. 
 

VELKOMMEN I FORENINGEN! 

Ledøje-Smørum 
historisk Forening  
står for:  

* Drift af vort lokale museum i Smørum 
gamle Skole 

* Viden om egnens historie 

* Bevarelse af historiske minder i landskabet  

* Indsamling og registrering af fund fra lo-
kalområdet · 

* Foredrag, udflugter og medlemsture til hi-
storiske steder i ind– og udland 

* Udgivelse af tre årlige nyhedsbreve 
"Smånyt" og et Årsskrift  

* Samarbejde med de andre historiske for-
eninger i Egedal Kommune samt Kroppe-
dal Museum  

 

Ledøje-Smørum historisk Forening 
Smørum gamle Skole 
Smørum Bygade 35  
2765 Smørum 
www.lshist.dk   
CVR: 30128591 
 
Henvendelse pr. tlf.: 
Finn Sølvbjerg Hansen, formand:  
Tlf.: 44659927 
Mail: formand@lshist.dk 
 
Line Ludvigsen, næstformand:  
Tlf.: 26273547 
Mail: naestformand@lshist 
 
Niels Henrik Rank, kasserer: Tlf.: 2027 4070 
Mail: kasserer@lshist.dk 
 

 



Bliv medlem  
Hvis du er interesseret i at vide mere om 
din egn og om historie generelt, er du me-
get velkommen i vores forening.  
 
Via et medlemskab får du adgang til ny 
spændende viden, udflugter og oplevelser 
samtidig med, at du støtter det lokalhisto-
riske arbejde.  
De fleste ture og alle foredrag er gratis for 
medlemmerne. 
 
Udfyld blanketten på bagsiden og send 
oplysningerne til 
 
Kasserer Niels Henrik Rank 
Hyldekær 29 
2765 Smørum 
eller pr. mail:  
kasserer@lshist.dk 
 
eller til 
 
Formand Finn Sølvbjerg Hansen 
Ledøje Ndr. Gade 9 
2765 Smørum 
Mail: formand@lshist.dk 

Genstandene fortæller historie  
En vigtig aktivitet er at indsamle og registre-
re genstande, der bliver afleveret af borgerne 
på egnen. 
De ting, vi modtager, indgår enten i udstil-
lingerne eller opbevares forsvarligt. 
 

En levende lokalhistorisk 
samling 
I Smørum gamle skole i Smørumovre har vi i 
de små hyggelige lokaler indrettet en lokal-
historisk samling med både skiftende og fas-
te udstillinger som f.eks. ”Julies køkken” 
med brændekomfur fra den nu nedrevne  
Skebjerggård i Smørum, et vaskerum med 
vuggevask og gang i vaskebrættet, en kirke-
udstilling med effekter fra vore to kirker, en 
skolestue fra 50’erne og storbondens fine 
stue. Der er åbent den første søndag i 
måneden kl. 13-16. Desuden har Lokal-
historisk Arkiv åbent hver torsdag kl. 10 –13 
og den første lørdag i måneden kl. 11-13. 

Besøg vor hjemmeside: 
 

www.lshist.dk 
 

 

Formål  
Formålet med Historisk Forening er at 
udbrede kendskabet til Ledøje-Smørums 
historie og til vor historie generelt gen-
nem foredrag, udstillinger og udflugter.  
I årets løb er der fem - seks foredrags-
aftener, og der arrangeres et tilsvarende 
antal ture til museer og områder af histo-
risk interesse.  
Hvert år i maj tilrettelægger foreningen 
en heldagstur til spændende historiske 
steder på øerne eller i Skåne, og i sam-
arbejde med et rejsebureau arangeres en 
årlig udenlandsrejse.  
 

Aktiv orientering af 
medlemmerne 
I "Smånyt", der udkommer tre gange om 
året, kan du læse om foreningens ture, 
arrangementer og andre nyheder. Hvert år 
i december udgiver foreningen et fyldigt 
årsskrift med artikler om personer og 
begivenheder fra området. Vi lægger 
vægt på at formidle den nyeste viden om 
den lokale historie, men også at denne ses 
i et større perspektiv.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 


