Formandsberetning EHF 2017
Velkommen til den 41. ordinære generalforsamling.
Lethrica. Det fælles blad for de fem foreninger. Her lægger vi
stadigvæk hovedkræfterne. Jeg skriver fremdeles lederen og
andre småting. Desuden blev det til den lange historie om
dronning Margrethe Sambiria. Thyra redigerer. Sagn og Myter
fortsætter. Jeg finder stoffet frem og skriver de tørre fakta, og
Karin er den frie genfortæller, og Poul Holst illustrerer med sine
næsten naturalistiske tegninger af troldkællinger, lygtemænd og
præster, der maner gespenster i jorden. Hans skriver
boganmeldelser.
Thyra passer hjemmesiden på det bedste. Vi er i bestyrelsen
svært godt tilfredse med det. Det er også Thyra, der står for
udsendelserne pr mail ved arrangementer mm. Det er vores
indtryk, at disse erindrings mail er vigtigere end omtalen i
bladet for fremmødet. Se jævnligt på hjemmesiden. Her kan i llt
følge med i det daglige straks.
Den ene Ole fotograferer og den anden Ole passer regnskaber og
hjælper sammen med Henriette til med arrangementer.
Tak til bestyrelsen for årets indsats.
Vi er også begyndt at kommunikere lidt med naboerne i Tølløse,
helt uformelt lader vi os inspirere af hinanden.
Vi har jo en halv bestyrelsesplads i DSI-TM ved mig. I vil kunne
se, at jeg også skriver i bladet for DSI og også for Marie Hansens
Fond. Det sidste fortsætter frem til og med -19, hvor fonden
ophører. Desuden står jeg for fondsansøgninger for den
økonomisk skrantende mølle. Det er en opgave, der er meget
tidskrævende. Posten har jeg syntes, at jeg måtte overtage ved
den tidligere formands død. Jeg håber, at møllevennerne snart
selv kan finde en egnet kandidat. Det er lige i overkanten.
Så er der museumsrådet. Det fungerer pt. ikke.
Arkivet prøver vi efter evne at bakke op om.

Bygningspræmieringsudvalget i kommunalt regi er også gået i
stå. Vi har besluttet, at vi de tre historiske foreninger starter for
os selv, men først skal vi lige have lavet nogle vedtægter, som
de tre bestyrelser kan leve med, og så skal vi finde ud af,
hvordan vi gør det. Jeg håber, at vi kan indkalde forslag i
Lethrica i oktobernummeret.
Så er der Hvalsø by. Her har vi jo sammen med bylauget og
menighedsrådet stået for et større arrangement i sognegården
og med kransenedlæggelse ved Hvidsø. Det var ikke kun ment
som en demonstration af vores fælles utilfredshed. Vi havde
håbet, at vi ved en så markant fællesoptræden, i det mindste
kunne formå kommunen til ikke at dispensere yderligere, sådan
at vi gik fra slemt til værre. Det lykkedes ikke.
Vores Hvalsø. Her stiller vi gerne vores viden til disposition, og
der kommer faktisk også konkrete spørgsmål. Vi magter ikke at
gå ind i de meget tidskrævende arbejdsgrupper.
Arrangementer.
De afviklede kan jo ses på hjemmesiden, men jeg skal da nævne,
at vi har måttet droppe busturene på kulturdagene. Der er ikke
publikum mere.
Valborgaften, hvor møllevennerne hjælper os, gik fint. Det
lykkedes i sidste øjeblik at få Ramsøspillemændende
engagerede, idet Sirenerne havde meldt afbud, så det var meget
tæt på en aflysning. Heksen serverede svampesuppe efter egen
opskrift, til den der turde. Møllemaries fødselsdag 114 års
fødselsdag trak ikke helt så mage deltagere som sædvanlig. Det
er nok også svært at komme efter to gange Erik Grip. Denne
gang havde vi middealderensemblet Trotto på med
originalinstrumenter, dans og et forrygende ildshow. Jeg tror, at
Trottos rent ud sagt kedelige hjemmeside var medvirkende til
det lidt mere begrænsede fremmøde. Det er i princippet et
fællesarrangement. Vores bidrag er mest økonomisk. Så har der
været besøget på Roskilde Museum med rundvisning. Jeg kunne
ikke deltage, men jeg har kun hørt pænt om det. Besøgene i
Særløse og Kisserup kirker, hvor vi kravlede rundt på lofterne
var kun vores. Endelig var der foredraget om Midtbanen sammen
med vores søsterforeninger. Fælles var også foredrager af vores
naver Rene Lærke. Det blev en meget spændende aften, der
åbnede for en noget ukendt verden. Pigerne på Sprogø, og

ligeledes middagen på Skoemagerkroen, inden den lukkede igen,
igen med foredrag om de fire kroer på stribe. To gode, hyggelige
og meget velbesøgte arrangementer. Vi var lidt bekymrede
angående Skoemagerkroen. Det var jo dyrt, og kom der nogen?
Vi sluttede med foredraget om Sct. Agnes også i fællesregi .Det
kan i læse meget smukt om på hjemmesiden.
Kommende arrangementer
Valborgaften og Møllemariesfødselsdag.
Den 4. maj kl ? besøger vi Egholm Slot og museum med
rundvisning og kaffebord.
Den anden september tager vi til Skt. Jørgensbjerg, hvor Claus
Helveg Ovesen tager os rundt L A Rings fodspor inklusive et
besøg i hans gamle hus. Jeg kender Claus, og han er meget
vidende og en god fortæller.
Den 3. oktober kommer magister Mette Gundel og fortæller om
bødler, natmænd og kæltringer. Jeg har talt med hende og fået
hende meget varmt anbefalet af Tølløse, Hun skulle være
forrygende.

Bogudgivelse
Det kommende år kommer også til at byde på en bogudgivelse,
idet vi samler Sagn og Myter fra Lethrica og supplerer med de
helt små historier og kort. Der vil komme flere fotos og måske
også et par tegninger mere. Navnlig vil vi meget gerne bringe
både tegninger og fotos i en strøelse, der yder dem
retfærdighed. Ole Malling har lovet, at gå fotografierne igennem,
og udskifte de værste af min, og Thyra har lovet at redigere.
Udkastet er allerede klart. Det skulle gerne kunne nå at blive
årets julegave.

