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Der er heldigvis efterhånden blevet tradition for et ganske pænt 
fremmøde, når Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Forening indkalder til 
sine arrangementer, det gælder formiddagsarrangementerne et par 
gange årligt her i Dalum Kirkes Anneks, fotoaften i Hjallese Kirke, ud-
flugt i nærområdet eller som her i februar måned hvert år generalfor-
samling. Det ser også ud til at holde stik i år, hvor vi nu er gået i gang 
med vores 8. ordinære generalforsamling siden Foreningens stiftelse 
tilbage i 2007. 
Det er ikke en selvfølge, at en Lokalhistorisk Forening trækker mange 
mennesker til sine arrangementer, herunder en generalforsamling, 
hvor man tilmed kan risikere at blive valgt i bestyrelsen. Det ved vi 
naturligvis godt, og derfor gør vi os faktisk en del umage med at gøre 
årets arrangementer spændende indholdsmæssigt og synlige i lokal-
avisen – og her opfatter vi faktisk generalforsamlingen som et af de 
arrangementer, som vi også gerne vil have medlemmerne til at deltage 
i. 
Af den årsag forsøger vi hvert år at engagere en god og interessant fo-
redragsholder i forbindelse med generalforsamlingen. Og heldigvis 
mærker vi altid en stor imødekommenhed fra de adspurgte foredrags-
holdere, som vi jo kun kan tilbyde et lydhørt publikum og et par fla-
sker vin. Sidste år stillede således overinspektør ved Odense Bys Mu-
seer Anders Myrtue beredvilligt op og gennemgik et meget detaljeret 
registreringsprojekt over Papirfabrikkens mange bygninger for os. Det 
blev en øjenåbner, tror jeg, for mange af os, da Myrtue fortalte om de 
retningslinjer og overvejelser, som må lægges til grund for en eventuel 
fremtidig bevaring af en så kompakt bygningsmasse som Papirfabrik-
kens. I år ser vi frem til et foredrag af museumsinspektør ved Svend-
borg Museum, Esben Hedegaard. I år har vi som noget nyt annonce-
ret med, at den del af aftenen er åben for alle, så vi håber, at der vil 
dukke andre op senere på aftenen. En nærmere præsentation af Es-
ben Hedegaard venter jeg med. Og så skal vi naturligvis til sidst udde-
le det nyeste nummer af årsskriftet. 
 
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt 4 møder, i 
2014 i marts, maj, august og oktober, samt et enkelt i 2015 i januar 
måned. 
 
Konstituering. På første bestyrelsesmøde i marts 2014 konstituerede 
vi os med undertegnede som formand, næstformand Gunnar Namø 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. I januar 2014 havde vi 274 
medlemmer. Det så sidste år ud til, at tallet havde bidt sig fast 
heromkring og i bestyrelsen var vi lidt pessimistiske med at nå 
vort mål med at nå op på 300. Derfor er det en glæde at kunne 
meddele i år, at vi nu er 300 medlemmer, ja tilmed lidt flere. Ved 
et arrangement i Hjallese Kirke tegnede adskillige et medlem-
skab og ved de fleste arrangementer får vi som regel et par nye 
medlemmer. Men I er stadigvæk Foreningens bedste ambassadø-
rer. I den forbindelse hører det også med, at foreløbig et halvt 
hundrede af Foreningens medlemmer har tilsluttet sig den ord-
ning med Energi FynSupport-El, hvor Foreningen får et beløb for 
hver anvendt kilowatt. Men det kan vores kasserer fortælle 
nærmere om. 

 Årsskriftet. Igen i år vil vi her sidst på aftenen udlevere et, sy-
nes vi selv, fint og indholdsrigt årsskrift for 2014. Der er blevet 
arbejdet på det hen over hele året. Der er blevet afholdt en ræk-
ke redaktionsmøder og som altid er der blevet slidt med korrek-
tur og billedmaterialet i de seneste måneder. Jytte Raun har som 
altid været tovholder, i år under større pres end ellers på grund 
af Arkivets flytning i efteråret. Men nu er Årsskriftet trykt og vi 
håber, at det lever op til den høje standard, som vi gerne vil, det 
skal have. 

 Sidste år havde vi som noget nyt på grund af den økonomiske 
krise fået lokale annoncører. Det er en glæde, at de fleste annon-
cører igen i år har ønsket at indrykke deres annoncer. I redakti-
onen gør vi os umage for at få annoncer og tekster til at indgå i 
en fornuftig helhed.  

 Layout og opsætning har Anne Olsen, Clara Holmslund og Kim 
Sejr, Grafisk skolepraktik, Syddansk Erhvervsskole stået for i år, 
medens selve trykningen foregår hos EP Grafisk på Hvidkærvej. 

 Ny adresse. I 2014 fik Arkivet som bekendt en ny adresse og i 
samme omgang et lidt kortere navn, hvilket betød at ændringen 
skulle indføjes i vores pjece og andre relevante steder. 

 Arkivets flytning. Den overraskende besked fra Kommunen om, 
at Arkivet skulle flyttes, har naturligvis også fyldt i bestyrelsen – 
men ikke i samme omfang, som hos arkivets medarbejdere. Det 
vil Jytte Raun fortælle om i sin beretning. 

 Foreningens økonomi blev ikke, som det kunne have være til-
fældet, belastet voldsomt af denne flytning. Udgifter ved flytnin-
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gen blev efter forhandling overtaget af kommunen, eneste udgift 
på små 10.000 kroner blev til en installering af Arkivets it og en 
opgradering til Windows 7. 

 Foreningens aktiviteter. Året indledtes med den obligatoriske 
generalforsamling i februar 2014. Derudover har Foreningen i 
samarbejde med Dalum Kirkes torsdagsmøder haft 2 store mø-
der, et arrangement med gamle fotos i Hjallese Kirke, en udflugt 
til Sanderum Kirke samt en eftermiddag med præsentation af 
Nationalmuseets bog om Dalum og Hjallese Kirker. 

o Ved sidste års generalforsamling den 11. februar 2014 
var 70 mødt op og som allerede nævnt havde vi museums-
inspektør Anders Myrtue som foredragsholder. 

o Fællesmøde 13. februar 2014 med museumsinspektør 
Ida-Marie Vorre om Carl Nielsen som lokal berømthed. Det 
blev en meget fin formiddag med en entusiastisk formidler. 
Der mødte 125 tilhørere op. 

o Fællesmøde 25. september 2014 med slotsforvalter og 
museumsinspektør Janus Møller Jensen om Middelalde-
rens Christiansborg – det nyeste om Nyborg Slot og by i et 
forrygende tempo og med stor entusiasme. Vi lærte også 
noget om markedsføring af historie – f.eks. gennem øl-
produktion. Arrangementet samlede 115 tilhørere. 

o Dalum-Dagen 2014 den 5. juni. Arrangeret sammen med 
Aktiv Nærmiljø. Her havde Arkivet sammen med Forenin-
gen en stand og nogle af Foreningens bestyrelsesmedlem-
mer fortalte sammen med Arkivets medarbejdere interesse-
rede om Foreningen. Vi fik enkelte nye medlemmer, her-
iblandt en dansk minister. 

o Udflugt til Sanderum Kirke den 26 august 2014. En god 
flok på 25-30 deltog. Kirketjener Uffe Petersen i Sanderum 
fortalte detaljeret om de utrolige kalkmalerier, som efter en 
større restaurering er fremdraget og nu pryder kirken. Ikke 
alle er for sarte sjæle. Bagefter blev der drukket medbragt 
kaffe i kirkens sognehus. 

o Billedaften i Hjallese Kirke den 14. oktober 2014. Skønt 
det var midt i efterårsferien og det kiksede lidt med annon-
cering, så blev det en stor succes godt 70 deltagere. Jytte 
Raun fortalte om gamle gårde i Hjallese – et flot foredrag, 
selvom Jytte var begrænset af, at meget af billedmaterialet 
var utilgængeligt på grund af Arkivets flytning. 

o Præsentation af Nationalmuseets nye bog om Dalum 
Kirke lørdag den 6. december 2014. Bogens forfattere 
fortalte kort i annekset om værket, der blev serveret glögg 
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med lækkerier af kirketjener Lilian Larsen, hvorefter der 
var 1½ times rundvisning i kirkerummet. Der blev solgt 
over 60 bøger. 76 deltagere. 

o Kommende arrangementer. Allerede på torsdag har vi 
årets første fællesmøde kl. 10-12. Det er kgl. ordenshistori-
ograf Knud J. V. Jespersen, som fortæller om sit omfat-
tende arbejde med Kong Christian X’s dagbøger. Andre 
kommende arrangementer vil vi ikke afsløre endnu af den 
simple grund, at vi jo ikke ved, om bestyrelsen sidder efter 
denne generalforsamling! 
 

   
 Arkivets virksomhed. Foreningen er jo primært en støttefor-

ening for arkivet i Dalum-Hjallese. Om Arkivets aktiviteter må 
Jytte Raun berette. Det er en fornøjelse at se, hvor professionelt 
arkivets leder og dets medarbejdere arbejder til dagligt. At der er 
et godt samarbejde blev ikke mindst synligt i forbindelse med 
den omfattende flytning, der naturligvis var en stor og uvant op-
gave. I den sammenhæng synes jeg, at det skal understreges, at 
alle i Dalum-Hjallese Lokalarkiv arbejder helt og aldeles frivilligt. 
Det er ganske enkelt helt imponerende, at vi på denne måde får 
taget så omhyggeligt og omsorgsfuldt vare på vores fælles histo-
rie via det frivillige arbejde. Skulle forsamlingen have lyst til at 
give Jytte Raun og Arkivets stab af frivillige en hånd, så er det på 
sin plads her. 
 

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


