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Jubilæumsår. Med 2017 kan vi se tilbage på de første 10 år af Da-
lum-Hjallese Lokalhistoriske Forenings levetid. Den 23. april 2007 
blev foreningen stiftet og ved den lejlighed tegnede 36 sig som med-
lemmer. Ved jubilæumsarrangementet på 10 årsdagen søndag den 
23. april kunne foreningen sætte et 0 bag de 36, så medlemstallet nu 
var oppe på 360. Udover jubilæumsarrangementet i april, som blev 
afholdt her i Dalum Kirkes Anneks, så kan vi se tilbage på endnu et 
år med mange spændende og velbesøgte arrangementer. Dem vender 
jeg tilbage til. 
 
Generalforsamling. Men først tilbage til dagsordenen. I aften afholdes 
den 11. ordinære generalforsamling og som ved tidligere generalfor-
samlinger kan vi endnu en gang konstatere, at foreningens medlem-
mer er flinke til at møde frem. Det gode fremmøde er kendetegnende 
for de arrangementer, som Foreningen står bag. 
 
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 de seneste år har vi valgt at kombinere generalforsamlingen 
med et efterfølgende åbent foredrag. Det har vist sig at være en god 
ide, både fordi mange flere får mulighed for at lytte til en god fore-
dragsholder og blive beriget, men også fordi det faktisk har givet os 
nye medlemmer blandt gæsterne. I år har valget af foredragsholder 
ikke været svært. Det syntes os oplagt at indbyde stadsarkivar Jørgen 
Thomsen i anledning af Foreningens jubilæum og at han så tilmed 
har tilbudt at være aftenens dirigent, så kan det jo ikke være bedre. 
Vi skal senere høre Jørgen Thomsen fortælle om den seneste byudvik-
ling i Odense. Oplagt var det i år også at bede Thomsen skrive en be-
retning om Lokalarkivernes historie og betydning i Årsskriftet. Den 
kan man glæde sig til at læse senere i aften ved sengelampens skær. 
Vi har i tidens løb haft en sand perlerække af navne som foredrags-
holdere, sidste år var det professor Johs. Nørregaard Frandsen, men 
også spændende folk som middelalderhistoriker Carsten Selch Jen-
sen, museumsinspektør Esben Hedegaard, arkivar Johnny Wøllekjær, 
museumspædagog Frede Madsen, museumsinspektørerne Erland 
Porsmose og Anders Myrtue m.fl. Jørgen Thomsen har såmænd også 
været her i sin tid. 
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Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt 6 møder, i 
2017 i januar, marts, maj, august og oktober, samt et enkelt i 2018 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. 
 
 
På bestyrelsesmøderne har bl.a. følgende emner været fremlagt og 
drøftet: 
 

 Medlemskredsens udvikling. Medlemstallet har igennem årene 
været støt stigende, vi nærmer os på nuværende tidspunkt de 
400 medlemmer. Det kan vi naturligvis kun være tilfredse med, 
men vi ved også godt, at medlemmerne ikke bare kommer af sig 
selv eller nødvendigvis fortsætter som medlemmer. I en forening 
af vores art vil der være et frafald af naturlige årsager, men jeg 
tror også at medlemmerne i dag forventer at få noget konkret via 
deres medlemskab. Derfor gør vi os i bestyrelsen umage for at 
tilbyde en række arrangementer, naturligvis i samarbejde med 
Lokalarkivet, som vi er stiftet som støtteforening for, men også 
sammen med andre samarbejdspartnere som Dalum Kirke og 
Dalum Bibliotek. Og så er der selvfølgelig årsskriftet. 

 Årsskriftet. I år kan vi præsentere medlemmerne for et om-
fangsrigt årsskrift på næsten 80 sider. Der er til det sidste blevet 
slidt med korrektur og billedmateriale. Jeg vil gerne sige tak til 
redaktionens medlemmer og særligt Jytte Raun, som har været 
den, der samlede det hele og fik det bragt videre til layout og 
trykning. Finder I en stavefejl eller andet, så bær lidt over med 
os – vi har gjort vort bedste. 

 Tak igen til vore lokale annoncører, hvis bidrag udgør en øko-
nomisk nødvendighed for udgivelsen og som også er medvirken-
de til, at der ikke er et punkt på dagsordenen om forhøjelse af 
medlemskontingentet. 

 Layout og opsætning har Sandra Schulz Ibsen og louise Allerten 
Dinesen, Grafisk skolepraktik, Syddansk Erhvervsskole stået for 
i år, medens selve trykningen foregår hos EP Grafisk på Hvid-
kærvej. 

 Arkivets og Foreningens hjemmeside er efterhånden opdateret 
stort set med alt, hvad der kan ønskes – Henrik Bjerregaard er 
manden bag, men som altid kan det gøres endnu bedre og Hen-
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rik er klar til at modtage gode råd og ønsker, så må vi se om det 
er muligt at opfylde. Jeg vil i hvert fald opfordre til at I klikker 
ind på hjemmesiden og orienterer jer – om ikke andet så for at se 
en række fine gamle fotos, som man kan studere i stor opløs-
ning. 

 Foreningens økonomi er ganske god, hævder vores kasserer 
Henning jespersen. Vi kan som sagt udgive et omfangsrigt års-
skrift, vi kan støtte lokalarkivet økonomisk med de fleste af dets 
ønsker, arrangere en række møder og udendørsarrangementer 
osv. I den forgangne periode har vi i øvrigt kun ydet arkivet støt-
te med et mindre beløb i forbindelse med stigende kopieringsud-
gifter. 

 Foreningens aktiviteter. Året 2017 indledtes med generalfor-
samling i februar. Derudover har foreningen i samarbejde med 
Dalum Kirkes torsdagsmøder haft 2 fællesmøder i den forbindel-
se samt en kirkegårdsvandring i forbindelse med Kirkens Døgn. 
De historiske vandring i området har vist sig at være populære 
og dem har der været flere af. Endelig har der også været et af-
ten-arrangement med gamle fotos i Hjallese Kirke. 

o Ved årets generalforsamling den 21. februar 2017 var der 
igen fulde huse, hvor Johannes Nørregaard Frandsen vel-
oplagt fortalte om den moderne H. C. Andersen. 

o Fællesmøde den 23. februar med Jørgen Thomsen og 
Johnny Wøllekær over temaet ”Byomdannelse i Odense”. 
Der var fulde huse, men desværre for lidt tid, så derfor får 
Jørgen Thomsen lov til i aften at fortsætte beretningen. 
Mødet var et samarbejde med kirken og biblioteket. 

o Et par bestilte gadevandringer er det blevet til. Her har 
Henrik Bjerregaard og Jytte Raun stået for det praktiske, 
først på Jernbane Allé den 20. januar og senere i november 
på Lindevej. 

o Aftenarrangement i Hjallese Kirke den 21. marts ”Hjal-
lese landsby og Dalum Fabriksby er fortid. Hvad har vi mi-
stet, og hvad har vi fået i stedet?” ved Jytte Raun 

o Søndag den 23. april fejrede vi Foreningens 10 års jubi-
læum med en eftermiddagsreception. Ca. 100 medlemmer 
mødte op. Lilian Larsen havde lavet en overdådig menu i 
dagens anledning, som fik ben at gå på og mange roser. 
Anders W. Berthelsen holdt et fint foredrag om det fynske 
sprog, Bog & Ide solgte hans bog til favorabel pris i dagens 
anledning. Foreningens gave til Lokalarkivet var de første 
10 årsskriftet smukt indbundet. 
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o ”Det gode Liv” den 13. juni i Sanderumhallen med en 
stand og hvor både Henrik Bjerregaard og Lars Hagensen 
var blevet bedt om at komme med mundtlige indlæg 

o I forbindelse med byggeriet på Dalumvej, hvor Dyrehandlen 
tidligere lå, har Foreningen henvendt sig til bygmesteren og 
kommunen med et forslag om, at pladsen foran byggeriet 
får navnet Thorvald Ellegårds Plads. 

o Den 9. september i forbindelse med Kirkens Døgn viste 
Jytte Raun rundt på Dalum Kirkegård for godt 40 interes-
serede. 

o Den 10. september var der rejsegilde på modelbyggeriet af 
Dalum Kirke. Meget stor interesse og god avisomtale. 

o Fællesmøde 26. oktober med afdelingsleder Henning 
Lindberg fra Den Gamle By i Aarhus. Et fællesarrangement 
med Dalum Bibliotek og kirken. Et usædvanligt godt fore-
drag om erindring. 

o Den 11. november var det Arkivernes Dag, som indledtes 
med en velbesøgt gadevandring på Carl Baggers Allé i strå-
lende sol. Flere meldte sig ind i foreningen og arkivet fik fle-
re afleveringer. Om udstillingen i Arkivet samme dag fortæl-
ler Jytte Raun om lidt. 

o Kommende arrangementer. Allerede førstkommende tors-
dag afholdes et fællesmøde med kl. 10-12. Temaet hænger 
sammen med de mange reformationsfejringer sidste år. Her 
lidt forsinket har vi bedt historiker Lars Bisgaard fra SDU 
fortælle om reformationen på Fyn. Hvad året ellers vil byde 
på er op til den kommende bestyrelse, som gerne tager 
imod gode ideer. Lokalhistorisk Forening står endelig som 
støtte til Kulturfestivalen Abrahams Sammenbragte Børn 
og vil vel formentlig medvirke i en eller anden sammen-
hæng i efteråret 2018 

   
 Arkivets virksomhed. Foreningen er primært en støtteforening 

for lokalarkivet i Dalum-Hjallese og om arkivets aktiviteter i et 
travlt jubilæumsår vil Jytte Raun berette. Det er en fornøjelse at 
se, hvor professionelt arkivets leder og dets medarbejdere arbej-
der i det daglige. På det seneste er der kommet nye medarbejde-
re til og der er brug for flere. I den sammenhæng må vi ikke 
glemme, at alle i Dalum-Hjallese Lokalarkiv arbejder helt og al-
deles frivilligt.Herefter kan beretningen overgå til generalforsam-
lingens behandling. 

 
Lars Hagensen, formand  


