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Medlemstal og årsskrift. Ved Dalum-Hjallese Lokalhistoriske For-
enings stiftende generalforsamling i 2007 tegnede 36 medlemmer sig 
for et medlemskab. Ved denne generalforsamling, hvor jeg skal give et 
tilbageblik over året 2019 tæller foreningen 455 medlemmer mod 
424 ved sidste generalforsamling. Det er dejligt igen at konstatere, at 
den gode tradition for at mange af medlemmerne også møder frem her 
ved den årlige generalforsamling fortsætter. Så velkommen til.    
 
 
Generalforsamling. I aften kan vi som lokalhistorisk forening afholde 
vores 13. ordinære generalforsamling siden stiftelsen. 
 
Og som i de seneste år er der også i aften i forlængelse af generalfor-
samlingen et foredrag, der er åbent for interesserede ikke-
medlemmer. Skulle nogle ikke medlemmer allerede være tilstede, så 
er I meget velkomne og skulle man få lyst til et medlemskab, så kan 
det varmt anbefales. I år er aftenens foredragsholder museumsin-
spektør ved Odense Bys Museer Ellen Warring, som vil tage os med 
på en rejse til en række fynske herregårde.  
 
Bestyrelsen har afholdt 6 bestyrelsesmøder siden sidste generalfor-
samling i februar 2019. 
 
Konstituering. På sit første bestyrelsesmøde konstituerede vi os med 
undertegnede som formand og sekretær, som næstformand fortsatte 
Leif Stendahl og det som kasserer genvalgtes Henning Jespersen. 
 
 
På bestyrelsesmøderne har bl.a. følgende emner været fremlagt og 
drøftet: 
 

 Medlemskredsens udvikling. Sidste år nævnte jeg, at vi gerne 
vil nå ud til flere af de yngre beboere i Dalum-Hjallese området, 
da vi fornemmer at det ikke er interessen for det lokale, heller 
ikke den lokale historie, der mangler. Men derfra og så til et 
medlemskab og forhåbentlig også af og til deltagelse i arrange-
menterne, ja der kan der være et stykke vej. Vores bedste bud på 
en indsats er faktisk, at I som garvede medlemmer er forenin-
gens og arkivets ambassadører på jeres vej. Som altid er en per-
sonlig anbefaling det bedste. 

 Kontingent og årsskrift. Heller ikke i år har bestyrelsen følt, at 
der var behov for at ændre medlemskontingent, der fortsat vil 
være 75 kr. for enkeltpersoner og 100 kr. for en husstand. Man-
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ge Lokalhistoriske foreninger i Danmark har ud over medlems-
kontingentet også en separat betaling for et årsskrift. Til eksem-
pel betaler jeg selv 200 kr. for et medlemskab i en sådan for-
ening andetsteds foruden 100 kr. for denne forenings årsskrift, 
så man får faktisk noget for sit kontingent her. Foruden en ræk-
ke arrangementer i løbet af året altså også et årsskrift, der for 
nærværende er på lige knap 100 sider. Som jeg også skriver i 
forordet, så betyder årsskriftet at vi snyder glemmebogen for en 
række lokale historier og at det jo er en fornøjelse at være redak-
tion, når vi allerede nu har fået artikler ind til næste års udgivel-
se. 

 Tak til de trofaste annoncører, hvis bidrag i høj grad medvirker 
til at vi kan trykke årsskriftet så godt uden at kræve medlemsbe-
taling for det ud over det nævnte medlemskontingent. 

 Layout og opsætning har Frederik Nielsen og Nadja Arnsted, 
skolepraktikken på CVK, Syddansk Erhvervsskole stået for i år, 
medens EP Grafisk på Hvidkærvej har stået for trykningen. 

 Arkivets og Foreningens hjemmeside vedligeholdes af Henrik 
Bjerregaard. Det er et sted, hvor mange klikker ind, hvis de skal 
i kontakt med arkivet og her kan I som medlemmer også hente 
oplysninger vedr. eventuelle arrangementer. Selvom der kommer 
en nyhedsmail, så klik af og til ind på hjemmesiden – her kan de 
tidligere årsskrifter læses. 

 Foreningens økonomi er som man nok har forstået rimelig. 
Derfor bad vi ved sidste års generalforsamling om at få en tilba-
gemelding på bestyrelsens overvejelser om at afsætte nogle af 
foreningens penge til at få lavet en fin og præsentabel historisk 
billedbog om Dalum og Hjallese, som skal kunne erhverves for 
en rimelig pris. Tilbagemeldingen var meget positiv, så bestyrel-
sen har efterfølgende afsat 40.000 på budgettet, resten forventer 
vi at finde via fondsansøgninger. Redaktionsarbejdet med bogen 
er i fuld gang, men det vil bogens tovholder Jytte Raun ganske 
sikkert fortælle mere om. 

 Ellegaards sti. Vi arbejder ufortrødent i bestyrelsen uden større 
fremgang med at få navngivet stien langs banen mellem Skoval-
léen og Jernbaneallé efter cykelrytteren Thorvald Ellegaard. Det 
har vi gjort i flere år. Kommunen er positiv og sender os venligt 
videre til Banestyrelse Danmark, der mener at det sandelig er en 
kompliceret sag at navngive en navnløs sti uden beboelse og be-
der os henvende os til kommunen og sådan fortsætter det indtil 
videre. Men vi lever i håbet. 

 Foreningens øvrige aktiviteter. Så er der alle foreningens mø-
der og aktiviteter. 2019 blev kendetegnet ved en velbesøgt gene-
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ralforsamling samt en række ligeledes meget velbesøgte møder i 
samarbejde med Dalum Kirkes torsdagsmøder, hvor Dalum Bib-
liotek jævnligt er medarrangør og et aften møde i Hjallese Kirke. 
Enkelte har udtrykt utilfredshed med tidspunktet om formidda-
gen, da det ikke er foreneligt med et arbejdsliv. Bestyrelsen har 
drøftet samarbejdet. Skal møderne afholdes i Dalum Kirkean-
neks og i et samarbejde med kirken/biblioteket, som både fysisk 
og økonomisk er en stor fordel for foreningen, så er det vilkåre-
ne. Bl.a. giver det en mulighed for med henvisning til samarbej-
det at søge økonomisk bidrag fra Statens Kulturfond. Derfor er vi 
glade for, at Hjallese Kirke hvert år siger ja til et aftenmøde og 
som man vil se, så arrangerer foreningen faktisk også her i 2020 
et par spændende aftenmøder i annekset. 

o Årets generalforsamling den 26. februar 2019 blev afvik-
let uden tumulter og efterfulgt af et foredrag om de seneste 
arkæologiske indsigter i Odense C af middelalderarkæolog 
og museumsinspektør Jakob Tue Christensen. 

o I samme uge som generalforsamlingen afholdt vi fællesmø-
de den 28. februar med professor emeritus Jørn Henrik 
Petersen, der gav et veloplagt og stringent overblik over 
dansk socialhistorie i sit foredrag ”Socialhistorie – de sto-
re linjer, pendulbevægelser og tidsåndens ændringer”. 
Mødet var et samarbejde med kirken og biblioteket og 125 
tilhørere deltog. 

o Henrik Bjerregaard og undertegnede har deltaget som re-
præsentanter for Lokalhistorisk Forening/arkivet i flere 
møder med Odense Kommune og andre lokale foreninger og 
interesserede enkeltpersoner vedrørende fremtidens grøn-
ne område på Hjallesesiden af Papirfabrikkens område 
samt det område, som ligger syd for kirken. Det har især 
været vores intention at fastholde kommunen og bygher-
rernes opmærksomhed på stedets historie. Det er vores 
indtryk, at der er lydhørhed fra begge parter. Vi mødes igen 
i den 11. marts. 

o I den sammenhæng kan man se frem til at læse Henrik 
Bjerregaards artikel i det nye årsskrift, hvor han samler de 
mange forslag til Papirfabrikkens fremtid og giver et fint 
overblik. Og så har vi faktisk et arrangement i støbeskeen 
her i foråret, hvor vi samler de vigtigste aktører fra kom-
mune og bygherreside, så vi kan få det absolut nyeste at 
høre. Det bliver et aftenmøde her i annekset den 6. maj.  

o Den 25. april havde vi igen et fællesmøde med Dalum 
Kirke og Dalum Bibliotek, som udsprang af 800 året for 
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vort flag Dannebrog. Historiker, dr. theol. Og prorektor på 
Københavns Universitet Carsten Selch Jensen fortalte le-
vende om de danske korstoge i Østeuropa og den noget 
spegede historie bag Dannebrog. 126 deltog i arrangemen-
tet. 

o Efteråret blev indledt med fællesmødet den 5. september 
”Når historien fænger – om at blive fanget af den lokale 
historie”. Her fortalte 4 lokale fra historiecirklen om glæ-
den og spændingen ved at finde den spændende historie, 
Lilian Mørk, Kirsten Schougaard, Peter Svane Sønder-
gaard og manden bag Historieværkstedet Ole Jeppesen. 
Velforberedt, spændende og humoristisk. 

o Den 7. november indledte vi fejringen af Lokalarkivets 40 
års fødselsdag med et forrygende fællesmøde om historier, 
der kunne være endt i glemmebogen, hvis ikke dagens fo-
redragsholder, historikeren og forfatteren Poul Duedahl, 
Ålborg Universitet, havde reddet dem derfra i bl.a. den bog, 
som havde givet navn til foredraget ”Velkommen på bag-
siden. Danmarkshistorie på vrangen”. Et af de møder, 
hvor vi fik støtte fra Statens Kulturfond. 

o Den 24. oktober samledes godt 100 tilhørere til en aften i 
Hjallese Kirke om Fruens Bøges restauranter og bevært-
ninger ved Henrik Bjerregaard. Der var mange spænden-
de kommentarer fra tilhørerne. 

o Af kommende arrangementer skal nævnes førstkommen-
de torsdag den 27. februar, hvor der afholdes et fælles-
møde kl. 10-12 med forstander Uffe Strandby fra Ollerup 
Gymnastikhøjskole. Foredraget hedder ”Folkeoplysning – 
i går, i dag og i morgen”. Ollerup Gymnastikskole fejrer 
100 års jubilæum i år og Strandby vil give sit bud på sam-
menhængen mellem dannelse og uddannelse. Og så har jeg 
allerede nævnt aftenmødet den 6. maj om overvejelser og 
planer omkring Papirfabrikkens fremtid. 

   
 Arkivets virksomhed. Foreningen er stiftet som en støttefor-

ening for lokalarkivet i Dalum-Hjallese og bestyrelsen ser det derfor 
som sin fornemmeste opgave at støtte lokalarkivets aktiviteter øko-
nomisk og påskønne det arbejde, som arkivets frivillige udfører. Det 
er til stadighed en fornøjelse at se, hvor professionelt arkivets leder 
og dets medarbejdere arbejder i det daglige. Hver torsdag summer 
lokalerne af liv, besøgende der søger oplysninger eller kommer med 
oplysninger og dokumenter, billeder osv. I den sammenhæng er det 
vigtigt at huske, at alle i Dalum-Hjallese Lokalarkiv arbejder helt og 
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aldeles frivilligt. Men det vil arkivets daglige leder Jytte Raun for-
tælle om i sin beretning 

 
 Herefter kan beretningen overgå til generalforsamlingens be-

handling. 
 
Lars Hagensen, formand  
 
 


