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Støtteforeningen for Alsønderup Sogn
Et firm a, som ikke ønsker sit navn nævnt.
Og i 2009 fik arkivet gennem Nordea Bank, Hillerød Afd., 24.000 kr. fra Nordeafonden til køb af
en superprinter, og en stor pengegave fra entreprenørfirmaet Brødrene Jørgensen.

Tak for andre pengegaver i 2010. 32 personlige medlemmer har lagt en pengegave
oven i kontingentet for 2010, så disse pengegaver udgjorde i alt 4.995 kr.

ARKIVETS MEDARBEJDERE ØNSKER ALLE MEDLEMMER,
SPONSORER OG ANDRE LÆSERE GODT NYTÅR
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Svend Aage Nielsen blev født den 26. januar 1914 i Mårum Sogn.
Hans forældre købte i 1916 en lille landbrugsejendom på 12 tønder land på
det yderste af Alsønderup Overdrev, vist nok matrikel nr. 3 b og 3 e.

Svends far og mor, Christian Marius Nielsen og Marie Henriette Nielsen.
Bryllupsb illede. De b lev gift i Helsinge Kirke den 16. maj 1913.

Så vidt vides boede Svends forældre i Kagerup fra de blev gift i 1913 og til de
i 1916 købte landbrugsejendommen på Alsønderup Overdrev. Svends far var
født den 5. maj 1890 og mærkeligt nok i hovedstaden på Frederiksberg.
Svends farfar hed Jeppe Nielsen. Han var født i Græsted Sogn i 1856.
Svends farmor hed Johanne Maren, født Larsen i 1862.
Det viser sig, at farfaderen og farmoderen i nogle år boede på Frederiksberg,
hvor han er anført som arbejdsmand, og så i Valby, hvor han nævnes som
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bryggeriarbejder, formodentlig på Carlsberg, som lå i Valby. De ældste af
deres efterhånden 11 børn blev født i hovedstaden, heriblandt Svends far.

Svends farfar og farmor, Jeppe og Johanne Nielsen, gift i Annisse Kirke 20. aug.1883

Svends farfar og farmor flyttede imidlertid tilbage til Nordsjælland, hvor det
lykkedes dem at købe en lille landbrugsejendom i Huseby i Annisse Sogn.
Det var en parcel fra Avleholmgård, adressen er nu Avleholmvej 17.
Her voksede så deres 11 børn op, deriblandt også Svends far. Det er klart, at
der har været knaphed på sådan et lille parcelliststed i Huseby, hvor 11 børn
skulle vokse op og forsørges. Vistnok i 1927 solgte forældrene ejendommen
i Huseby til en af deres sønner, Hans Demant Nielsen, men de boede vistnok
på ejendommen til deres død i 1933 og 1934. Sønnen solgte i begyndelsen af
1940erne ejendommen i Huseby og købte Troldemosegård i Laugø, som
hans søn, Børge Demant Nielsen, siden overtog. Jørgen Nielsen, en yngre
bror til Svends far, havde ejendommen Lille Egerød i Alsønderup, som stadig
er i hans families eje.
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Svends farfar døde i 1933 og hans farmor i 1934, men de nåede at fejre
guldbryllup først.

Fest i Huseb y, da Jeppe og Johanne Nielsen havde guldb ryllup 20.8.1933. Allerede med
deres 11 b ørn med ægtefæller b lev det til mange gæster. Også Svends mor var med, men
Svend var sur over ikke at være indb udt.

Helsinge Kirke, som den så ud, da Svends far og mor b lev gift. Malet i 1914 af Hans
Hansen som gave fra medlemmer af menighederne til den afgående præst, F. Bøje.
Der b lev senere b ygget et hus her foran kirken.
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Svends mor, Marie Henriette Nielsen, var født den 27. maj 1892 i Helsinge
Sogn på Høbjerg Orned, hvor hendes forældre, Sidse Marie og Hans Jensen,
boede. Hun var nummer seks af syv søskende.

Ungdomsb illede af Svends mor, Marie Henriette.

Marie hørte til i Høbjerg og dermed i Helsinge Kirkesogn, så det var nok en
selvfølge, at hun blev viet i Helsinge Kirke. Svend blev født i 1914 i Mårum
Sogn. Hans forældre skulle nemlig have boet en tid i Kagerup i Mårum Sogn,
før de, da Svend var to år gammel, flyttede til Alsønderup Orned. I august
1916 tinglystes deres køb af den lille landbrugsejendom på 12 tønder land
yderst på Alsønderup Overdrev.
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Svends far som soldat. Ligheden hos hans oldeb arn, Jacob Mortensen, er tydelig.

Parcelliststedet på Alsønderup Orne.
Sælgeren hed Dannerberg og flyttede til København, men bevarede
kontakten til familien og kom lejlighedsvis på besøg. Matrikelnumrene var nr.
3 b og 3 e af Alsønderup. Vi kender løsøreforsikringen på ejendommen, for
de havde forsikret i ”Den Gensidige Forsikring for rørlig Ejendom for den
mindre Landbostand i Frederiksborg Amt”. Dens arkivalier findes i Alsønderup-Tjæreby Lokalarkiv. I forsikringsprotokollen for Alsønderup ses, at Chr.
Marius Nielsen den 29. august 1916 tegnede forsikring i selskabet der.
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Alt forsikret var noteret med en værdi angivet i kroner, og ved brand erstattedes alene, hvad der var noteret. Forsikringens opregning af husdyrene i
1916 viser noget om ejendommens omfang, besætning og kapacitet på den
tid. Der var forsikret 2 heste 1.000 kr., 4 køer 1.200 kr., 1 kvie 150 kr., 1 kalv
100 kr., 1 griseso 150 kr., 4 fedesvin 400 kr., 4 ungsvin 200 kr. og 100 høns
200 kr. Det var dyrtid i 1916 under 1. verdenskrig, så priserne er nok lidt høje.
Sognerepræsentanten for forsikringen havde været på ejendommen og noteret alt ned ved tegningen af forsikringen. Graden af detaljering fremgår af,
at f.eks. antal over- og underdyner og lagner, samt hovedpuder og andre
puder er nævnt med ansatte priser.
I 1923 ændredes forsikringen. Det år kom elektriciteten til Alsønderup, og
Chr. Marius Nielsen var blandt dem, som straks fik elektricitet lagt ind. Her
var han dristig og forudseende trods omkostningerne. Der var andre, som
ikke straks bekostede at få el indlagt, og det kostede dem senere dyrt.
Chr. Marius Nielsen udvidede så sin forsikring i 1923 til også at omfatte en
elektrisk lysekrone og elektriske lamper for i alt 35 kr. og en el-måler for 80
kr., samt for selve installationen 580 kr. En hængelampe og 4 andre lamper
til petroleum, nævnt i den oprindelige forsikring, må så antages at være gået
ud af forsikringen, men det nævnes ikke i 1923.
I 1933 udvides forsikringen igen med en radio med højtaler, 200 kr., og en
elektrisk motor, 400 kr.. Her ser vi altså, hvornår en radio blev almindelig.

Ulykken som kostede Svends far livet
Der var blandt landmændene oprettet et fællesskab om et tærskeværk, som
Chr. Marius Nielsen var med i. Værket blev drevet af et remtræk fra en traktor, og når værket skulle flyttes fra ejendom til ejendom, blev det også trukket
af traktoren.
På den tids traktorer var der ingen elektrisk selvstarter. Man startede manuelt
med et langt håndsving foran, som man drejede motoren rundt med. Forud
skulle gassen og tændingen indstilles til start. Håndsvinget kunne slå tilbage.
Det kunne brække en arm, hvis man var uheldig. De fleste biler blev på den
tid startet på samme måde.
I 1928 var Chr. Marius Nielsen så uheldig, at traktorens startsving slog tilbage
og ramte ham i maven. Svinget ødelagde hans tarme.
Han lå syg et par dage hjemme og kom så på Hillerød Sygehus, hvor han
døde den 22.9.1928 kun 38 år gammel fra hustru og tre børn. Svend var 14
år, hans bror Knud 5 år og hans søster Grethe godt et år.
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Marie blev nu ved skifteretsattest af 5.11.1928 ejendommens ejer. Det
lykkedes hende at drive den videre ved Svends og efterhånden også de
mindre børns hjælp indtil 1940, hvilket må siges at være noget af en bedrift.
Der var også meget hjælpsomhed fra naboerne, hvor hendes storesøster var
gift med den nærmest boende, Christian Petersen.

Efter sin mands død, lod Marie dette foto lave af sig selv og b ørnene, Grethe, Svend og
Knud, og så lod hun fotografen indsætte et tidligere foto af sin afdøde mand i b illedet.

Fordi Svend fra 1928 blev sin mors medhjælper, kom han ikke ud og tjene.
Han havde forud gået 7 år til hver anden dags undervisning i Bendstrup
Skole. Det var en selvfølge, at drenge dengang gik til gymnastik i vinterhalvåret i Alsønderup Forsamlingshus. Det var ”Alsønderup Skytte- og Gymnastikforening, 37. kreds”, som stod for det. Fra konfirmationsalderen gik man
fra drengehold til karlehold i gymnastikken, og det gjorde Svend også.

Fra ejendommen på Alsønderup Orne, Svend, hans mor og hans lillesøster Grethe.
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Fodboldspillets udbredelse til Alsønderup.
Der var ikke opfundet noget fjernsyn i årene op til 1930 og radioen var i sin
barndom. Der var endnu ikke udsendelser fra sportskampe, og i aviserne var
idrætsstof kun i sin begyndelse.
Alligevel bredte interessen for fodbold sig også ud på landet, selvom der ikke
var boldbaner og idrætsanlæg endnu. Og der blev oprettet små boldklubber
med fodbold og snart også med udendørs håndbold for piger og unge.
Som 17-årig var Svend en af stifterne af boldklubben i Alsønderup. Man
holdt stiftende generalforsamling den 23. juni 1931. Navnet blev ”Alsønderup Idrætsforening”, ikke at forveksle med ”Alsønderup Skytte- og Gymnastikforening”, som de fleste af stifterne også var medlemmer af.

Svend Nielsen som ganske ung. Han har måske lige fået fønb ølget sit hår.

Idrætsforeningen lejede græsmarker til boldspilbaner hos forskellige
gårdmænd, på Langholmgård, på Ærtelandsgård og på Hestehavegård.
Svend var en af de første fem bestyrelsesmedlemmer i den nye forening, og
han førte dens protokol indtil august 1935. Han havde lært at stave og skrive
sikkert i sine 7 års skolegang hver anden dag i Bendstrup Skole. Han blev
også boldklubbens formand fra februar 1934.
Af Svends referater i protokollen læser vi om aktiviteterne. Der var fodbold for
drenge og for unge mænd, samt håndbold for mindre og større piger. Penge
fik man fra entreer ved søndagsstævner, baller, maskerader, andespil o.l. ,
samt fra medlemskontingenter Man holdt idrætsstævner og inviterede typisk
tre førstehold, et andethold, et drengehold, et pigehold og et oldboys hold.
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Der uddeltes præmier og solgtes lodsedler. Om aftenen var der så offentligt
bal fra kl. 8 i Alsønderup forsamlingshus til et firemands orkester.

Fodb old lokalt var i b egyndelsen lidt primitivt. Her på b anen – græsmarken - på Ærtelandsgårdens mark. Svend, siddende i forreste række, er let genkendelig på det store
mørke hår, han dengang havde.

Referaterne fra bestyrelsens møder handler især om tilrettelæggelsen af
disse arrangementer. Set med nutidens øjne var det en organisatorisk
præstation at forberede og gennemføre så omfattede arrangementer på en
tid, hvor teknisk udstyr stort set ikke kendtes. Men det var selvfølgelig også
en nødvendighed for at skaffe penge til idrætten.

Fodb oldholdet, da man havde b ane på Hestehavegårds mark. I b aggrunden ses huset
”Valodia”, Hillerødvej 9. Der, hvor man dengang havde b ane, ligger i dag b eb yggelsen
på Møllesvinget. Svend står i midten i b agerste række. De andres navne kendes også.

11

Det var mulighederne for at spille fodbold og udendørs håndbold som optog
bestyrelsen og de mange spillere. De tænkte nok ikke på, at idrætsforeningen
ikke kun gav de unge en ny dimension og aktivitet ved boldspillet alene.
Men Idrætsforeningens fortjeneste var også, at den som iværksætter
gav det lokale fællesskab en ny dimension. Det var den, som ved at
indføre samspil i hold gav sit bidrag til at lære børn og unge noget om
de betingelser og forpligtelser og om den selvdisciplin, som er nødvendig for kontinuerligt at kunne løse opgaver i fællesskab. Dette kan man
sige blev en grundpille i mange års kommende udvikling af Alsønderup
Lokalsamfund, som derfor står i gæld til dem, som i 1930-erne oprettede
boldklubben Alsønderup Idrætsforening, hvor Svend Nielsen var en af
hovedpersonerne.
I 1935 skulle Svend aftjene sin værnepligt som garderhusar og måtte udgå. I
1937 var han igen tilbage i bestyrelsen og blev formand i 1938-39, men
udtrådte så.

Svend som garderhusar. Efter sigende var han glad for tjenesten, som vist varede i 1½ år.
Det var dengang, husarerne var soldater til hest, og pasning af heste var en central
disciplin. Han var efterfølgende altid et ivrigt medlem af garderhusarforeningen..
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Svend - nr. 2 fra venstre- var også med til at spille dilettant i Alsønderup Forsamlingshus.

Efter soldatertiden ville Svend åbenbart fortsætte med riffelskydningen, og
han indmeldte sig som skytte i Alsønderup Skytte- og Gymnastikforening. I
Skydejournalen ser man så hans skyderesultater gennem mange år.
På Skytte- og Gymnastikforeningens generalforsamling 17.2.1940 foreslog
Hans Andersen, senere ”Skovfryd” i Nejede, et tættere samarbejde mellem
Idrætsforeningen og Skytte- og Gymnastikforeningen. Det blev overladt
bestyrelsen at arbejde videre med den sag. Man havde dengang allerede i
nogle år samarbejdet om baller o.l. og delt overskuddet.
På samme generalforsamling blev Svend indvalgt i bestyrelsen her i 37.
kreds og tilsynsførende med gymnastik, samt med badminton, som man havde tilbudt fra 1939 i forsamlingshuset.
Lige efter – den 9. 3. 1940 - blev Svend også indvalgt igen i bestyrelsen for
boldklubben ”Alsønderup Idrætsforening”, som den 2. 4. holdt bestyrelsesmøde, fordi 37. kreds foreslog at slå foreningerne sammen til én. Den 6. april
holdt foreningerne fælles medlemsmøde, og man holdt så ekstraordinære generalforsamlinger i begge foreninger og besluttede sammenlægningen til én
forening, som nu hed ”Alsønderup Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening, 37.
kreds”.
Svend kom i bestyrelsen i den sammenlagte forening, foreløbig i tre år til februar 1943. Man oprettede i 1940 en afdelingsstruktur. Svend blev formand
for Idrætsudvalget og Aagaard Larsen for Skydeudvalget. I 1944 valgtes
Svend til delingsfører, og den 29. nov. udpegede man igen Svend som
formand for Idrætsudvalget, hvis hidtidige formand vist var fraflyttet. Svend
fortsatte nu i bestyrelsen i 37. kreds i mange år, som vi senere fortæller om.
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Svend bliver til Svend Vognmand
Vognmand Aksel Jørgensen, Alsønderup, døde pludseligt og alt for ung fra
hustru og drengene Karl og Knud Jørgensen. Han var kørt med en last kreaturer til Hillerød på en kvægmarkedsdag i 1940, hvor at han forud havde ligget syg i en tre ugers tid. Under aflæsningen i Hillerød faldt han om, blev
liggende livløs og var død af hjertestop.
Aksel Jørgensen var et årstid før flyttet fra Nejede til Alsønderup til ejendommen Hillerødvej 11, dengang og i mange år endnu det sidste hus i
Alsønderup By på vejen mod Tulstrup og over for den nu nedrevne
Alsønderup Mølle, som også på sin vejside var byens sidste hus.
Aksel Jørgensens enke solgte nu vognmandsforretningen og huset.
Svend Nielsen købte så vognmandsforretningen, og hans mor solgte landbrugsejendommen på Alsønderup Overdrev og købte nu huset Hillerødvej
11, hvor hun, Svend og de to yngre søskende, Knud og Grethe flyttede ind.
Herfra drev Svend så sin vognmandsforretning, indtil han mange år senere
lagde op. Svends mor tog forefaldende arbejde, f. eks. på tøvemoserne og
med at pille kartofler op, dengang dette foregik med håndkraft.

Svends lastbil kører her med tørv. Siddende Knud, hans lillebror, som altid arbejdede for Svend som chauffør. Under Nazitysklands besættelse af Danmark 1940-45
ophørte benzinforsyningen og kulimporten næsten helt. Tørv, gravet op af de danske moser og lufttørret i det fri, blev det centrale brændsel, og det gav megen kørsel
for vognmænd som Svend. Uheldigvis kunne man ikke få benzin, så lastbiler fik
monteret gasgenerator – en stor, særligt bygget jernovn, som udvandt drivgas af
findelt bøgetræ til bilens motor. Man måtte altid have en sæk ekstra brænde med –
her ligger den oven på lastbilens førerhus. Efter krigen skulle man have tilladelse til
at få pillet generatoren af, og som forsyningssituationen var med benzin, kunne det
vare et par år, før man fik tilladelsen..
Svend plejede altid selv at køre med sin schæferhund stående på lastbilens tag.
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Rosa kommer ind i Svends liv
Rosas forældre, Niels og Olivia Madsen, kom til at bo på parcelliststedet kaldet Møllehøjgård i Nejede. De havde haft gårde, men haft meget uheld.
Udover landbrugskrisen i 1930-erne ramtes deres besætninger af mund- og
klovesyge, som er en sygdom, der kan ruinere en kvægavler.
Niels Madsen var født i 1892 på Fredegård i Ammendrup, og Gunnar Madsen, som kom til at bo på Ravnsbjergvej i Alsønderup, var hans brorsøn.
Svend må have mødt Rosa, da hun sammen med sine forældre og en ældre
og syv yngre søskende kom til at bo på Nejedevej. Og det udviklede sig sådan, at Rosa og Svend blev gift den 1. dec. 1941, og brylluppet blev holdt på
Nejedevej hos hendes forældre.
Boligen på Hillerødvej 11 blev indrettet, så Svend og Rosa boede i stueetagen og Svends mor på første sal.
Svends mor ejede Hillerødvej 11 indtil 1954, hvor Svend købte ejendommen
af hende for 25.000 kr. Den stod i ejendomsskyld til 19.000 kr. Næsten samtidig døde hans mor. kun 62 år gammel.

Svends og hans mors hus Hillerødvej 11 set fra gården, som det oprindeligt så ud,
før Svend lod opføre en række andre bygninger og garager på ejendommen.
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Rosa og Svend fotograferet i Alsønderup Kirke. De er vistnok gæster ved et b ryllup.

Svend og Rosa fik tre børn, Birgit , Tove og Ole.

Vognmandsforretningen
Kørsel med kreaturer og grise blev det væsentligste. Men i begyndelsen
hentede Svend også varer en dag om ugen i FDB til Alsønderup og andre af
egnens brugsforeninger.
Under den 2. verdenskrig og i de fattige efterkrigsår kørte Svend meget med
brændsel, især tørv fra den tids mange lokale tørvemoser. Han sagde selv,
at det var tørvemoserne, som i begyndelsen gav ham mulighed for at være
vognmand.
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Kørselen med kreaturer og grise gik ofte til de kreatur- eller grisemarkeder,
som på den tid afholdtes, især på markedspladsen i Hillerød. Handelsmænd
og opkøbere ringede til Svend og bad ham hente de dyr, som de havde købt
hos landmændene med videresalg for øje.
Den væsentligste kørsel var dog til slagterierne i Hillerød, Frederikssund eller
kødbyen i København, hvor kørselen kunne rekvireres af landmændene selv
eller af opkøbere. Med årene indskrænkedes slagtestederne, f.eks.Hillerød
Slagteri, og der blev længere kørsel på de sjællandske veje. Ofte skulle
kreaturer så køres midt ned på Sjælland til slagterier der.
Svend fik god kontakt og et tillidsforhold til de mange landmænd, som han
lærte at kende ved at hente grise og kreaturer hos dem. Det kom ham også
til gode, fordi han aldrig manglede jagtmuligheder.

.
Svend Vognmands b ilpark med ham selv og hans to chauffører, b roderen Knud Nielsen og
fætteren Niels Jørgen Nielsen, søn af Svends farb ror på ejendommen Lille Egerød i
Alsønderup.

Svend og jagten
Fra sin tidligste ungdom var Svend en ivrig jæger. Fra sin kreaturkørsel var
han i kontakt med mange landmænd, hvis jord han kunne gå på jagt på.
Han var en af stifterne af Alsønderup Jagtforening og i dens bestyrelse,
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Svend med sine to nærmeste jagtkammerater, mejeribestyrer Larsen, Ørekilde Mejeri i
Ørb y, og vognmand Poul Rasmussen, Vejb y.
Da Poul Rasmussen i 1954 køb te Rosendahls b ageri på Vestegade i Helsinge og b lev
b agermester, køb te Svend hans vognmandsforretning. Dette foto er vist fra efter den tid.

Svends fortsatte indsats for idrætten i Alsønderup
Svend fortsatte i mange år i bestyrelsen for Alsønderup Skytte-,Gymnstik- og
Idrætsforening, 37. kreds. Han mødte også i mange år flittigt på riffelskydebanen i Nejede.
I 1960 blev han valgt til foreningens formand, men valgte året efter at træde
ud af bestyrelsen.
Da man nåede til året 1965 skulle foreningen holde sit 80-års jubilæum. De
dengang unge mennesker, som sad i bestyrelsen, vidste ikke rigtig, hvordan
de skulle gribe festlighederne an.
De opfordrede derfor to garvede foreningsfolk og tidligere formænd, sognerådsfomand Aagaard Larsen og vognmand Svend Aa. Nielsen til at genindtræde i bestyrelsen, og det gjorde de. Aagaard blev så formand i de næste
to år, og da han trådte ud, blev Svend Aa. Nielsen igen formand i de to år
1967- 69.
Svend tog del i, hvad der i øvrigt foregik i lokalsamfundet, og vi finder ham
nævnt også i forsamlingshusets protokoller og efter 1961 også i vandværkets.
Ved 90-års jubilæet i 37. kreds i 1975 , var han som 61-årig fløjmand ved
veterangymnasternes opvisning.
Svend var aktiv næsten uafbrudt i ledelsesarbejdet i den lokale idræt, fra han
var 17 år, til han blev 55 år – i 38 år, og han var med til at øve en betydningsfuld indsats i lokalsamfundets udvikling i denne periode. Derfor er det velbegrundet i lokalhistorien at skrive denne beretning om hans liv og indsats.
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Bestyrelsen for” Alsønderup Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening, 37.kreds” ved 80-års
jub ilæet i 1965 fotograferet på scenen i Alsønderup Forsamlingshus. Svend Aa. Nielsen
står som nr. 3 fra venstre. Personerne fra venstre er. Børge Hansen, Villy Rasmussen,
Svend Aa. Nielsen, John Jørgensen, Aagaard Larsen, Egon Larsen, John Hansen, Knud
Sørensen, Karl Petersen og Hans Henrik Mortensen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tekst: Ole Blåkilde. Illustrationer: Lissi Carlsen & Henrik Wittchen.
Tak til Grethe Meelb y, Svends søster, og til Tove Sommer og Ole Nielsen, Svends datter
og søn, for b istand med oplysninger og udlån af fotos.
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Boldklubben Alsønderup Idrætsforenings fortjeneste var, at den som iværksætter gav det lokale fællesskab en ny dimension – ved at indføre samspil i hold
bidrog den til at lære børn og unge noget om betingelser og forpligtelser og om
den selvdisciplin, som er nødvendig for kontinuerligt at kunne løse opgaver i
fællesskab, Dette blev en grundpille i mange års kommende udvikling i Alsønderup Lokalsamfund, som derfor står i gæld til dem, som i 1930erne oprettede og
stod i spidsen for boldklubben Alsønderup Idrætsforening.
Svend Aage Nielsen var en hovedperson heri.

Alsønderup-Tjæreby Lokalarkiv afholder

Lokalhistorisk aften og generalforsamling
på Kulsviergården i Alsønderup

onsdag den 16. marts 2011 kl. 19.30

Fri adgang, ingen entre.
Ikke-medlemmer er også meget velkomne
Lokalhistorien er for alle
Aftenens tema:
Fortælling om nogle tidligere erhvervsvirksomheder i Alsønderup og
Harløse kommune. Mange fotos og beretninger om personerne bag.
Vi serverer kaffe / te med hjemmebagt for en beskeden pris Øl og vand kan
købes. Der er gratis adgang, men frivillige bidrag til vores leje af Kulsviergårdens
sal modtages med tak.
På grund af portostigning foreslår bestyrelsen, at kontingentet fra 2012 hæves
med 10 kr. til 110 kr. for enkeltmedlemmer og til 150 kr. for par.
Notér allerede nu i den nye kalender, at det er den 16. marts kl. 19.30.

Og nu er det tid til

at betale kontingent for 2011
Medlemmernes kontingenter er arkivets vigtigste og største indtægtskilde
og derfor forudsætningen for arkivets eksistens
For arkivet er det indadtil som udadtil en stor styrke,
økonomisk som moralsk, at rigtig mange vil støtte som medlemmer

Kontingent i 2011: enkeltmedlemmer 100 kr., par 140 kr.
Sponsorer får vedlagt et særskilt brev.
Vi beder om snarlig indbetaling og senest til generalforsamlingen den 16. marts.
Indbetalingskort er vedlagt. Hvis man ikke er på netbank, kan man også betale
direkte til kasserer Lissi Carlsen i arkivet på mandage kl.18-22, ved ”Brug
Skolen” på tirsdage eller til generalforsamlingen 16.3.
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