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Årsmødet	  i	  Lolland-‐Falsters	  Historiske	  Samfund	  afholdes	  	  
tirsdag	  den	  28.	  april	  2015	  kl.	  19.00	  

på	  ”Sukkertoppen”	  på	  Saxkjøbing	  Sukkerfabrik.	  
	  	  

Aftenen	  indledes	  med	  et	  tidsaktuelt	  foredrag.	  

Vi	  har	  flere	  emner	  i	  spil,	  men	  vi	  lægger	  os	  fast	  på	  emnet	  i	  løbet	  af	  marts	  måned.	  Derfor	  anbefaler	  vi,	  
at	  I	  holder	  øje	  med	  vores	  hjemmeside	  www.lfhs.dk	  eller	  på	  www.facebook.com/lfhistorie	  .	  

Vi	  anbefaler	  også,	  at	  I	  tilmelder	  jer	  mailinglisten	  øverst	  på	  vores	  hjemmeside,	  således	  at	  vi	  altid	  
hurtigt	  og	  nemt	  kan	  nå	  jer.	  

Efter	  foredrag	  og	  kaffe,	  som	  Lolland-‐Falsters	  Historiske	  Samfund	  er	  vært	  ved,	  afholdes	  ordinær	  
generalforsamling	  med	  følgende	  dagsorden:	  

1. Valg	  af	  dirigent	  
2. Beretning	  ved	  formanden	  Ole	  Munksgaard	  
3. Regnskab	  samt	  fastsættelse	  af	  kontingent	  
4. Eventuelle	  forslag	  fra	  medlemmerne	  
5. Drøftelse	  af	  fremtidig	  virksomhed	  
6. Valg	  af:	  

3	  bestyrelsesmedlemmer	  –	  på	  valg	  er:	  
Heidi	  Pfeffer,	  Kim	  Hansen	  og	  Christian	  Frederiksen.	  	  
Alle	  3	  genopstiller	  

1	  bestyrelsessuppleant	  –	  på	  valg	  er:	  
Hans	  Christian	  Bentsen,	  der	  genopstiller	  

1	  Revisor	  –	  på	  valg	  er:	  
Bent	  Munck	  Hansen,	  der	  genopstiller	  
	  
1	  Revisorsuppleant	  –	  på	  valg	  er:	  
Steen	  Aarup,	  der	  genopstiller	  
	  

7. Eventuelt	  

	  
For	  at	  kunne	  tilbyde	  så	  aktuelle	  arrangementer	  som	  muligt,	  har	  vi	  i	  dette	  program	  bevidst	  ”kun”	  
planlagt	  arrangementer	  frem	  til	  maj	  2015.	  

Følg	  med	  på	  www.lfhs.dk	  og	  www.facebook.com/lfhistorie,	  hvis	  du	  vil	  opdateres	  om	  ikke-‐
planlagte	  arrangementer	  i	  Historisk	  Samfund.	  
	  



24.	  november	  2014:	  
Uønsket	  i	  Danmark	  –	  bortsendt	  til	  Amerika	  -‐	  præsentation	  af	  Årbog	  2014	  

Cand.	  pæd.	  pæd.	  John	  Bertelsen,	  der	  er	  medforfatter	  til	  bogen	  Uønsket	  i	  Danmark	  –	  bortsendt	  til	  
Amerika,	  fortæller	  historien	  om	  de	  anbragte	  personer	  på	  Tvangsarbejdsanstalten	  ved	  Sakskøbing,	  
der	  -‐	  udstyret	  med	  en	  enkeltbillet	  -‐	  blev	  sendt	  fra	  til	  Amerika	  i	  perioden	  1867-‐1930.	  	  

Det	  blev	  i	  denne	  periode	  en	  løsning	  for	  sogn	  og	  anstalt	  at	  give	  folk,	  der	  ikke	  kunne	  placeres	  i	  
arbejdsforhold	  lokalt,	  en	  enkeltbillet	  til	  Amerika.	  Foredraget	  fokuserer	  på	  den	  praksis,	  der	  gik	  forud	  
for	  afsendelsen	  til	  Amerika	  og	  på	  den	  retorik,	  der	  af	  blev	  anvendt	  for	  at	  begrunde	  praksis.	  Bogen	  
udkom	  i	  august	  2014,	  med	  økonomisk	  støtte	  fra	  bl.a.	  Lolland	  Falsters	  Historiske	  Samfund.	  

Arrangementet	  finder	  sted	  kort	  efter	  udsendelsen	  af	  årbogen	  2014	  fra	  Lolland-‐Falsters	  Historiske	  
Samfund.	  Samfundet	  ønsker	  også	  at	  markere	  denne	  udgivelse,	  og	  årbogens	  redaktør	  Heidi	  Pfeffer	  
vil	  derfor	  give	  en	  kort	  introduktion	  til	  bogen	  og	  dens	  mange	  spændende	  artikler.	  

Der	  serveres	  et	  let	  traktement.	  

Tid	  &	  Sted:	  Mandag	  den	  24.	  november	  kl.	  19	  i	  på	  Restaurant	  Lysemose,	  Vestre	  Landevej	  16,	  Maribo	  
Pris:	  Gratis	  for	  medlemmer	  og	  ikke-‐medlemmer	  
Tilmelding:	  Ikke	  nødvendig	  
	  
	  
7.	  marts	  2015:	   
Grundtvig	  på	  prærien	  og	  udvandringen	  fra	  Lolland-‐Falster	  
	  
Museumsinspektør	  Henrik	  Bredmose	  Simonsen	  fra	  Skanderborg	  Museum	  fortæller	  om	  den	  danske	  
udvandring	  til	  USA,	  herunder	  udvandringen	  fra	  Lolland-‐Falster.	  	  Besøget	  kobles	  med	  et	  besøg	  på	  
udstillingen	  ”Grundtvig	  på	  prærien”,	  som	  i	  perioden	  2.	  oktober	  2014	  til	  11.	  april	  2015	  kan	  ses	  på	  
Museum	  Lolland-‐Falster	  i	  Maribo.	  
	  
Skanderborg	  Museum	  igangsatte	  i	  2009	  et	  forskningsprojekt	  under	  ledelse	  af	  museumsinspektør	  
Henrik	  Bredmose	  Simonsen	  med	  titlen	  ”Integration,	  identitet	  og	  narrativitet	  blandt	  grundtvigske	  
dansk-‐amerikanere”.	  
	  
Projektet	  udgør	  -‐	  sammen	  med	  bogen	  ”Kampen	  om	  danskheden.	  Tro	  og	  nationalitet	  i	  de	  danske	  
kirkesamfund	  i	  Amerika”	  fra	  1990	  -‐	  grundlaget	  for	  udstillingen	  ”Grundtvig	  på	  prærien”.	  Bogen	  er	  
ligeledes	  forfattet	  af	  museumsinspektør	  Henrik	  Bredmose	  Simonsen.	  
	  
I	  arrangementet	  er	  inkluderet	  kaffe	  og	  kage	  i	  Bangs	  Have	  samt	  entré	  til	  udstillingen	  ”Grundtvig	  på	  
prærien”.	  
	  
Tid	  &	  Sted:	  Lørdag	  den	  7.	  marts	  2015	  kl.	  13.00-‐16.00	  i	  Bangs	  Have,	  Maribo	  
Pris:	  Medlemmer	  50	  kr.;	  ikke-‐medlemmer	  100	  kr.	  (inkl.	  kaffe	  og	  kage	  samt	  udstilling)	  
Tilmelding:	  Senest	  fredag	  den	  27.	  februar	  2015	  på	  Historisk	  Samfunds	  hjemmeside	  www.lfhs.dk	  	  
	  



28.	  april	  2015:	  
Årsmøde	  i	  Lolland-‐Falsters	  Historiske	  Samfund	  
	  
Aftenen	  indledes	  med	  et	  tidsaktuelt	  foredrag.	  

Historisk	  Samfund	  har	  flere	  emner	  i	  spil,	  men	  vi	  lægger	  os	  fast	  på	  emnet	  i	  løbet	  af	  marts	  måned.	  
Derfor	  anbefaler	  vi,	  at	  I	  holder	  øje	  med	  vores	  hjemmeside	  www.lfhs.dk	  eller	  på	  
www.facebook.com/lfhistorie	  .	  

Vi	  anbefaler	  også,	  at	  I	  tilmelder	  jer	  mailinglisten	  øverst	  på	  vores	  hjemmeside,	  således	  at	  vi	  altid	  
hurtigt	  og	  nemt	  kan	  nå	  jer	  med	  informationer	  om	  aktuelle	  arrangementer.	  

Efter	  foredrag	  og	  kaffe,	  som	  Lolland-‐Falsters	  Historiske	  Samfund	  er	  vært	  ved,	  afholdes	  ordinær	  
generalforsamling.	  
	  
Tid	  &	  sted:	  Tirsdag	  den	  28.	  april	  kl.	  19.00	  på	  ”Sukkertoppen”,	  Saxkjøbing	  Sukkerfabrik	  
Pris:	  Gratis	  for	  Historisk	  Samfunds	  medlemmer.	  
Tilmelding:	  Ikke	  nødvendig.	  Deltagelse	  i	  Årsmødet	  kræver	  medlemskab	  af	  Historisk	  Samfund.	  
	  
	  
16.	  maj	  2015:	  	  
Besøg	  på	  Krenkerup	  Gods	  og	  Bryggeri	  
	  
Kom	  med	  når	  Historisk	  Samfund	  lørdag	  den	  16.	  maj	  2015	  besøger	  Krenkerup	  Gods,	  som	  siden	  1367	  
har	  været	  drevet	  som	  familievirksomhed.	  

I	  dag	  drives	  godset	  af	  Patrick	  Reventlow-‐Grinling,	  der	  er	  18	  generation.	  Godset	  er	  nu	  en	  moderne	  
land-‐	  og	  skovbrugsvirksomhed	  med	  et	  tilhørende	  bryggeri.	  	  

Patrick	  Reventlow-‐Grinling	  viser	  rundt	  i	  godsets	  forskellige	  bygninger	  og	  fortæller	  og	  stedets	  
historie	  og	  om	  godsdrift	  før	  og	  nu.	  Besøget	  omfatter	  ikke	  hovedbygningen,	  der	  benyttes	  til	  privat	  
beboelse,	  men	  Patrick	  Reventlow-‐Grinling	  vil	  også	  fortæller	  om	  hovedbygningen.	  	  

Besøget	  afsluttes	  i	  bryggeriet,	  hvor	  der	  vil	  være	  mulighed	  for	  smagsprøver.	  	  	  

Tid	  &	  sted:	  Lørdag	  den	  16.	  maj	  2015	  kl.	  14.00	  Krenkerup	  Gods,	  Krenkerupvej	  33,	  4990	  Sakskøbing	  
Pris:	  Gratis	  (ønsker	  man	  at	  prøve	  ølsmagningen	  på	  bryggeriet	  betaler	  man	  selv	  ca.	  60	  kr.	  herfor)	  	  
Tilmelding:	  Senest	  fredag	  den	  8.	  maj	  2015	  på	  Historisk	  Samfunds	  hjemmeside	  www.lfhs.dk	  	  
	  
	  

	  

Følg	  med	  på	  www.lfhs.dk	  og	  www.facebook.com/lfhistorie	  


