
Generalforsamling i lokalhistorisk forening for Als og omegn 

Med et pænt fremmøde på ca. 85 personer afholdtes, mandag den 27. februar, generalforsamling 

i Lokalhistorisk forening for Als & omegn. Den blev som tidligere år blev afviklet i aulaen på 

Havbakkeskolen. Som vanligt blev der vist billeder allerede fra klokken 1900, så de første deltagere 

mødte 1845 for at få de bedste pladser. I år vistes der billeder fra Als Gymnastikforening. 

Programmet var ellers som de seneste mange år afvikling af dagsorden, kaffebord med 

fastelavnsboller og lagkage og afsluttende underholdning. 

I år var der udskiftning på posten som leder af køkkenregionen til afvikling af kaffebordet, idet 

Gerda venligt havde stillet sin hjælp til rådighed.  Gerda havde fået to piger til at hjælpe med 

opgaven og det takker bestyrelsen mange gange for. Bestyrelsen med hjælp af deres bedre 

halvdele og Frank Vraa hjalp til med borddækning, servering og oprydning. Også tak til dem.  

Præcis 1930 bød formand Benny Nielsen velkommen, og forsamlingen indledte med at synge Als 

sangen, forfattet af Lau Jensen.  

Herefter gik man over til dagsordenen. 

Under formandens beretning blev de fremmødte medlemmer som tidligere år opfordret til at gøre 

reklame for foreningen overfor venner og familie. De ældre falder fra, og det kniber med at få fat i 

den yngre generation. Medlemstallet er i år på 203, et fald i forhold til sidste år. Frank Vraa 

arbejder fortsat med at digitalisere arkivets billeder som løbende lægges op på foreningens 

gruppe på Facebook, Als Himmerland, lokalhistorie. I denne gruppe er der nu +1400 medlemmer, 

og der kommer stadig flere. Det ville være dejligt om blot nogle af disse meldte sig ind i 

foreningen. Foreningens hjemmeside www.lokalarkivetials.dk bliver også godt besøgt. Sidst år var 

der 9500 besøgende.  

Alle, som var på valg under dagsordenen, modtog genvalg med applaus. Bestyrelsen konstituerer 

sig senere. 

Herefter gennemgik kasserer Iver Christensen årets regnskab som udviste et mindre underskud. Til 

gengæld havde vi så et mindre overskud i 2021, hvor der ikke var generalforsamling. Bestyrelsen 

foreslog derfor igen i år uændret kontingent for det kommende år. Kontingentet er 75 kr/år med 

levering af to årlige eksemplarer af ”Gammelt Nyt”, som indeholder beretninger om fordums tider. 

Vi oplever hvert år at en del medlemmer runder kontingentindbetalingen op, og det er vi 

naturligvis taknemmelige for.  

Under eventuelt blev foreningens første æresmedlem afsløret. Bestyrelsen havde besluttet at 

Tove Busk fortjente et kontingentfrit æresmedlemsskab af foreningen efter sin altid utrættelige 

hjælp bl.a. under de årlige generalforsamlinger. Tove fik overrakt et diplom og lidt godt til halsen. 

Efter den formelle del blev der serveret det sædvanlige kaffebord med fastelavnsboller og lagkage. 

Da formanden havde fået lidt kaffe og fastelavnsbolle fortalte han om spillemanden Jens 

Frederiksen og Frederiksens orkester gennem tiden. Under fortællingen blev der afspillet prøver 



på nogle af Jens Frederiksens melodier. På hjemmesiden og arkivet er der en masse yderligere 

materiale om den usædvanlige bonde fra Als. 

Herefter fortalte Jens Hilmer om forretningslivet og industrien i Als. Jens Hilmer startede selv som 

arbejdsdreng på Broks tommestokfabrik, og fortalte levende om den tid. Efter en tid skiftede han 

til JKF, som da var næsten nystartet. Herfra fik vi også et par anekdoter. 

 

Aftenen blev afsluttet med at synge Helberskov sangen. Sangen er skrevet af Birgitte Buus.  

Melodien var ”Pigerne fra Småland”.  

 

 

 

 

 


