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Jubilæumsår. 2017 er jubilæumsår eller rund fødselsdag for Dalum-
Hjallese Lokalhistoriske Forening. Den 23. april 2007 blev foreningen 
stiftet og den siddende bestyrelse har derfor allerede planlagt et jubi-
læumsarrangement på 10 årsdagen søndag eftermiddag den 23. april 
i år. Arrangementet afholdes her i lokalerne i Annekset og vi håber 
naturligvis, at foreningens mange medlemmer har lyst til at deltage. 
 
Generalforsamling. Men nu forudgriber jeg jo tingenes gang, så lad 
mig vende tilbage til dagsordenen. Vi afholde i aften Dalum-Hjallese 
Lokalhistoriske Forenings 10. ordinære generalforsamling og som 
ved tidligere generalforsamlinger kan jeg også i år konstatere, at for-
eningens medlemmer er flinke til at møde frem. Det er kendetegnen-
de, at der til såvel generalforsamlinger som andre møder og tiltag som 
oftest er et rigtigt godt fremmøde. 
 
Vi har valgt at gøre generalforsamlingen til både det møde, hvor vi na-
turligvis på alle måder følger god praksis for afvikling af en forenings 
generalforsamling med dagsorden og det hele, men også der hvor vi 
gennem et godt foredrag – som de seneste år har været offentligt – bli-
ver lidt klogere og så endelig der, hvor vi præsenterer det seneste års-
skrift for medlemmerne. Det har vist sig at være en god form. 
 
Gennem årene har gode og meget vidende foredragsholdere beriget os 
her ved generalforsamlingerne. Sidste år var det middelalderhistorike-
ren Carsten Selch Jensen, året forinden museumsinspektør Esben 
Hedegaard og så ellers en perlerække af navne som arkivar Johnny 
Wøllekjær, museumspædagog Frede Madsen, repræsentanter fra Pa-
pirfabrikken Niels Hedegaard Madsen og ingeniør Ole Gernov, stads-
arkivar Jørgen Thomsen, museumsinspektør Erland Porsmose og 
museumsinspektør Anders Myrtue. I år får vi – tør jeg helt sikkert sige 
helt bogstaveligt – fornøjelsen af at høre leder af H.C. Andersen-
centret, professor Johs. Nørregaard Frandsen, efter generalforsamlin-
gen. 
 
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt 4 møder, i 
2016 i marts, maj, august og oktober, samt et enkelt i 2017 i januar 
måned. 
 
Konstituering. På første bestyrelsesmøde i marts 2016 konstituerede 
vi os med undertegnede som formand, næstformand Leif Stendahl og 
Henning Jespersen som kasserer. Lise Søndergaard blev bestyrelsens 
sekretær. 
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På bestyrelsesmøderne har bl.a. følgende emner været fremlagt og 
drøftet: 
 

 Medlemskredsens udvikling. I 2007, da foreningen blev stiftet, 
tegnede 107 sig for et medlemskab. Her ved begyndelsen af fe-
bruar 2017 kan vi glæde os over et medlemstal på 350 samt 19 
annoncører, som via annonceringen får et årsmedlemsskab. Det 
må vist siges at være ganske tilfredsstillende, men måske skal vi 
fremover gøre en indsats for at få flere af Dalum-Hjalleses yngre 
beboere/familier til at tegne et medlemskab. Det kunne jeg da 
godt ønske mig at vi hver især gik ud og forsøgte på inden vi 
mødes igen om et år. I er jo, som vi plejer at sige, foreningens 
bedste ambassadører. 

 Årsskriftet. Der er blevet slidt med korrektur og billedmaterialet 
i de seneste måneder for i aften at kunne præsentere endnu en 
udgave af Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Forenings Årsskrift, 
som dette år er på 68 sider. Det er lykkedes og vi håber, at I vil 
gå hjem og læse resten af natten. 

 Tak til vore lokale annoncører, hvis bidrag er en økonomisk nød-
vendighed for udgivelsen, men som samtidig er med til at give et 
konkret billede for eftertiden af, hvem der i 2016 er erhvervsdri-
vende i vort lokale område. 

 Layout og opsætning har Sandra Schulz Ibsen og Simon Svane 
Jensen, Grafisk skolepraktik, Syddansk Erhvervsskole stået for i 
år, medens selve trykningen foregår hos EP Grafisk på Hvidkær-
vej. 

 Foreningens økonomi er som I vil se om lidt fornuftig. Vi er i 
stand til at udgive et årsskrift, støtte lokalarkivet økonomisk 
med de fleste af dets ønsker, arrangere en række møder osv. 
uden at skulle tænke på at hæve de i forvejen meget favorable 
kontingentsatser på 75 kroner for enkeltmedlemmer og 100 kro-
ner for en husstand. I den forgangne periode har vi kun ydet ar-
kivet støtte til et mindre beløb i forbindelse med en scanner. 

 Foreningens aktiviteter. Året indledtes med den obligatoriske 
generalforsamling i februar 2016. Derudover har foreningen i 
samarbejde med Dalum Kirkes torsdagsmøder haft 2 store fæl-
lesmøder. Sammen med Lokalarkivet og Biblioteket har vi haft 
desuden et aftenarrangement om Kristen Kold, en aftenudflugt 
til Dalum Landbrugsskole og en historisk vandring i Fruens Bø-
ge og et aften-arrangement med gamle fotos i Hjallese Kirke 
(18/4). 
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o Ved sidste års generalforsamling den 23. februar 2016 
var ca. 100 mødt frem. Foredragsholder var historiker ved 
Københavns Universitet Carsten Selch Jensen, der havde 
givet sit foredrag titlen ”Du må ikke slå ihjel – eller må du!”. 

o Fællesmøde den 25. februar med museumschef Torben 
Grøngaard Jeppesen, som fortalte engageret og levende 
om ”Da Danmark var udvandrerland. Der var 155 deltage-
re. Mødet var i øvrigt et samarbejde med Dalum Bibliotek, 

som præsenterede portalen Ancestry Library Edition. 
o Tirsdag den 29. marts fejrede vi Christen Kolds 200 års 

mindedag med et aftenarrangement ved Kolds grav og ef-
terfølgende i kirkens anneks – TV2-dækning af og inter-
views ved kransenedlægningen ude ved graven, hvor Uge-
avisen også var tilstede. Sammen med Dalum Kirke og Bib-
lioteket var der sammensat en Kold-aften med foredrag af 
lektor Knud Gjesing, SDU, direktør Hans Skjerning og 
journalist Bo Bomuld, begge Cold College samt skuespiller 
Agnethe Bjørn. Cold College sponsorerede aftenens kager! 
115 deltagere 

o Den 18. april blev en billedaften i Hjallese Kirke genta-
get. Jytte Raun fortalte for 56 fremmødte. 

o Fredag den 29. april var der afsløring af skilte og recep-
tion. Det vil Jytte Raun berette om lidt senere. 

o Den 31. maj havde Foreningen og Lokalarkivet arrangeret 
en aftenrundvisning på Dalum Landbrugsskole i det 
smukkeste vejr. Forstander Jens Kruse viste engageret 
rundt. Der var rigtig mange mødt frem. 

o Den 11. september i flot sommervejr viste Henrik Bjerre-
gaard og Jytte Raun rundt i Fruens Bøge Skov for ca. 120 
mennesker. 

o Fællesmøde 22. september 2016 med historiker Andre-
as Skov, Historiens Hus om Fyn i krig. Fællesarrangement 
med Dalum Bibliotek. 120 tilhørere. 

o Den 12. november var foreningen også repræsenteret på 
Arkivernes Dag, hvor der var udstilling og gadevandring. 
Det fortæller Jytte Raun mere om. 

o Kommende arrangementer. Allerede førstkommende tors-
dag afholdes et fællesmøde med Dalum Kirke og Dalum 
Bibliotek kl. 10-12. Det er by-arkivar Jørgen Thomsen, 
der vil fortælle om Odense under forvandling. Som nævnt 
fejrer vi 10 års-jubilæum søndag 23. april, hvor vi bl.a. 
skal høre et causeri af Anders W. Berthelsen og smage 
lækkerier fra Lilian Larsen. Og det skulle undre mig, om 
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der ikke i jubilæumsåret kommer flere spændende arran-
gementer. 
 

   
 Arkivets virksomhed. Foreningen er som det står i vedtægterne 

primært en støtteforening for lokalarkivet i Dalum-Hjallese og 
om arkivets aktiviteter i 2016 vil Jytte Raun berette herefter. Det 
er en fornøjelse at se, hvor professionelt arkivets leder og dets 
medarbejdere arbejder i det daglige – og de har nok at se til. I 
den sammenhæng må vi ikke glemme, at alle i Dalum-Hjallese 
Lokalarkiv arbejder helt og aldeles frivilligt. Det er derfor dejligt, 
at der på det seneste er kommet nye ansigter blandt medarbej-
derne. 
 
 

Herefter kan beretningen overgå til generalforsamlingens behandling. 
 
 
Lars Hagensen, formand  


