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27. februar 2014 på Bredekærgård
Foredrag, vinsmagning og spisning
Der var fuldt hus i salen på Bredekærgård til vores
Vand, vin og tapas arrangement
Indledningsvis havde vi fået Stig Nielsen til at holde et indlæg om vandets historie og om kilderne i Thorslunde og omegn. Der blev vist billeder
og fortalt anekdoter, alt imens tilhørerne kunne nyde en lille portion vandgrød som appetitvækker til det senere traktement. Stig havde medbragt
vand fra sit eget vandværk, så alle kunne smage på det gode vand fra Solhøj. Tak til Stig for et underholdende foredrag.
Til trods for den delikate forret var alle efterhånden blevet godt sultne, så
det var på tide at gå ombord i de mange lækre tapasretter, som Elin og
Kristian havde fabrikeret. Til god mad hører god vin og den del havde vi
overladt til Carsten Kramer fra vinfirmaet CK Vente Tout. Carsten havde
forberedt en vinsmagning afstemt med de tapasretter, der stod på buffeten.
Der skulle smages på en del hvid- og rødvine og en dessertvin og efterhånden, som vinene kom på bordet, øste Carsten ud af sin store viden om
de enkelte skønne vine. Som aftenen skred frem, steg støjniveauet i salen,
og stakkels Carsten fik efterhånden mere og mere svært ved at råbe forsamlingen op, også fordi Carsten netop denne aften led af en vis hæshed.
Det er vist ikke
for meget at sige,
at det var et meget
succesfuldt arrangement, det var
der i hvert fald
mange af deltagerne, der gav udtryk for. Mon ikke
det tegner til en
gentagelse på et
senere tidspunkt.
Preben Kok
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Generalforsamlingen tirsdag den 18. marts
Referat:
Der var lagt materiale til alle fremmødte på generalforsamlingen:
Foreningens vedtægter – Dagsorden – Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer – Kassererens regnskab med revisionspåtegninger.
Formanden bød velkommen
1. Valg af dirigent:
Stig Nielsen blev valgt som dirigent.– Dirigenten bød velkommen og
konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Valg af 2 stemmetællere:
Valgt blev: Jørgen Løvendahl og Bent Jakobsen
3. Formandens beretning:
Formanden indledte med at mindes de medlemmer, der var døde i årets
løb, herunder foreningens mangeårige kasserer og æresmedlem Niels
Molberg. Der blev holdt ½ minuts stilhed. Derefter aflagde formanden sin
beretning. Der var ingen spørgsmål til beretningen, der blev godkendt.
4. Kassererens regnskab:
Kassereren aflagde regnskabet, der udviste et underskud på kr. 3.326,16.
Der var ingen revisionsbemærkninger.
Der var enkelte spørgsmål til regnskabet, bl.a. til periodeforskydninger
(Gule ærter) og til udgifterne til arrangementerne, idet der ikke var indtægter for disse i regnskabet.
Det blev oplyst at udgiftsbeløbene var nettobeløb (arrangementsudgiften
minus deltagerbetalingerne). Regnskabet blev godkendt.
5. Beretninger:
Fra arkivet ved Troels Torp Øhlenschlæger, Kroppedal
Beretning fra Lars Hansen, arkivet
Beretning fra TVarkiv-Projekt ved Ole Olsen (tovholder)
Der var ingen spørgsmål til de 3 beretninger, som alle blev godkendt.
6. Indkomne forslag, herunder kontingent:
Forslag fra bestyrelsen om udvidelse af bestyrelsen fra 7 til 9 medlemmer,
jfr. § 2, stk. 3 samt forslag om et forretningsudvalg på 3 medlemmer
(formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer), jfr. § 3, stk. 1 i foreningens
vedtægter. – Generalforsamlingen godkendte enstemmigt forslagene.
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7. Valg:
Valg af bestyrelsesmedlem - 2 år
(Steen Skovhus modtager genvalg)
Valg af bestyrelsesmedlem - 2 år
(Inge Olsen ønsker ikke genvalg)
Valg af bestyrelsesmedlem - 2 år
(Jens Hansen ønsker ikke genvalg)
Valg af bestyrelsesmedlem - 1 år
(Kristian Pedersen modtager genvalg)
Valg af bestyrelsesmedlem - 1 år
(Jørgen Arnull ønsker at udtræde)
Valg af bestyrelsesmedlem - 2 år
(jfr. vedtægtsændringer)
Valg af bestyrelsesmedlem - 1 år
(jfr. vedtægtsændringer)
ej til stede, men fuldmagt forelå
Valg af suppleant - 1 år
(Arne Sørensen modtager genvalg)
Valg af suppleant - 1 år
Valg af suppleant - 1 år
Valg af revisor – 2 år
(Svend Erik Wind modtager genvalg)
Valg af revisorsuppleant – 1 år
(Richard Bast modtager genvalg)

Valgt blev: Steen Skovhus
Valgt blev: Birgit Hansen
Valgt blev: Trine Svendsen Andrä
Valgt blev: Kristian Pedersen
Valgt blev: Peter Kay
Valgt blev: Preben Kok
Valgt blev: Torben Eg
Valgt blev: Arne Sørensen
Valgt blev: Jørgen Arnull
Valgt blev: Ole Olsen
Valgt blev: Svend Erik Wind
Valgt blev: Richard Bast
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8. Eventuelt:
Ingen bemærkninger. Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.
Formanden bad om ordet og takkede Jens Hansen og Inge Olsen. Begge
fik overrakt en buket blomster. Formanden sluttede generalforsamlingen
med at takke dirigenten for hvervet og alle der var mødt – 70 medlemmer

Fastelavnshygge i den gamle hestestald på
Bredekærgård
Superhelte, prinsesser
og masser af andre
flotte udklædninger
indtog Bredekærgård
1.-2. marts, hvor Ishøj
Teater og børneudvalget i Lokalhistorisk
Forening holdt fastelavn med børneteater i
den gamle hestestald.
Først viste Ishøj teater den anmelderroste forestilling ”Dronningen og
Ishøjen”, der tager afsæt i sagnet om kæmpen Isse fra Ishøj og ser med
fantasi og nysgerrighed hverdagen gennem børns øjne. Efter forestillingen var der fastelavnsfest, hvor børnene slog katten af tønden, bed til bollen og lavede flotte og fantasifulde fastelavnsris af genbrug og glimmer.
Teaterets huskunstner Marianne Lyngbirk lavede fantasifuld dramaleg
med børnene, som morede sig med at spille alfer og kæmper. Både børn
og voksne hyggede sig i den stemningsfyldte hestestald, som var flot pyntet med kæmpe fastelavnsris og guirlander af genbrugsmaterialer. 12 frivillige forældre og bedsteforældre sikrede, at det hele kunne lade sig gøre.
Fastelavnsfesten på Bredekærgård var startskuddet til et samarbejde mellem børneudvalget i Lokalhistorisk Forening og Ishøj teater, som er gået
sammen om at sætte fokus på at formidle Ishøjs lokalhistorie i børnehøjde
gennem et fantasifuldt børneunivers, der fanger børnenes interesse og
samtidig behandler lige netop de temaer, der er i centrum for børns hverdagsliv i Ishøj.
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Forårsfest på Bredekærgård
Både store og små havde en dejlig dag til forårsfesten på Bredekærgård
lørdag den 5. april, hvor der var:
- Udstillingsåbning: Fyrsten vender tilbage
- Opvisning ved Ishøj Sportsrideklub
- Jernaldermad med Ishøj Naturcenter
- Sig hej til tyren Julius og geden Ingolf
- Besøg Ishøj Lokalhistoriske Arkiv
- Klap et krybdyr
- Lav forårsklip med Lokal Historisk Forening og Aktiviteter for Børn
Og meget meget mere!
Medbragt frokost kunne nydes på gårdspladsen eller i Landsbysalen.
Drikkevarer kunne købes i traktørstedet. Vi fejrede, at foråret og Fyrsten
var kommet til Ishøj.
Den røde løber var slået ud til
Fyrsteudstillingen, som blev åbnet af Borgmesteren, og der var
mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter på gården.
Der var blandt andet gang i de
kreative aktiviteter for børn,
hvor der blev malet skjold i alle
mulige kreative versioner og lavet mange fine forårsblomster
og påskekyllinger af æggebakker og tomme køkkenruller. I
baghaven blev der hygget med
hjemmelavet brød og grillet ged
over bål. Herudover kunne man
se opvisning ved Ishøj Sportsrideklub, hilse på tyren Julius og
geden Ingolf, klappe et krybdyr
og besøge det Lokalhistoriske
Arkiv.
Trine
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BEMÆRK
Fremover vil koster det 25 kr. i entre til Jazz på Bredekærgård for ikkemedlemmer. Dit medlemskort fremgår af bageste side af dette blad.

1. juni 2014 kl. 13 Jazz på Bredekærgård
New Orleans Delight spiller
De er kendt for at hente de bedste solister fra hele verden og turnere med dem
i Skandinavien. Bl.a. Derek Winters, en
af Europas bedste New Orleans trompetister, Gregg Stafford, trompet direkte
fra Preservation Hall i New Orleans,
Brian Towers, trombone fra Toronto,
Canada og Marilyn Keller, en fantastisk
gospelsangerinde fra Portland USA.

15. juni Grøn Ishøj og Jazz på Bredekærgård
Kl. 12.00-14.30 spiller ”After Hours”
Gruppen tager udgangspunkt i jazzmusik og spiller et varieret repertoire
over klassiske standardmelodier fra ”The Great American Songbook”,
evergreens, ballader og blues samt numre med latinamerikanske rytmer.
Stilen er swingmusik og mainstream, men bandet går ikke af vejen for også at levere viser og andre melodier fra den nordiske sangskat. For et par
år siden fandt en kreds af erfarne jazzmusikere sammen
og dannede gruppen ”After
Hours”. I front er sangerinden
Christina Hanghøj, som bakkes op af en rytmegruppe –
piano, bas og trommer, samt
en blæser, der variere mellem
klarinet og saxofon.
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Kl. 15.00 til 18.00 spiller Jazz Five
Jazz Five tager sit publikum til nutidens New Orleans og leverer et unikt
show med funky 2nd line grooves, blues, shuffle og jazz’n’roll.
De blevet grundlagt i 1996 og har siden spillet over 1.000 koncerter lige
fra British Columbia over Bornholm til Sydkorea i 2013. Hvad enten der
er tale om festivaler, jazzklubber eller andre spillesteder, udstråler bandet
altid overvældende spilleglæde. Som en storswingende og sveddryppende
festmaskine, inviterer Jazz Five lytteren med til Mardi Gras i New Orleans og leverer et show i topklasse. Med to saxer i front, energisk rytmegruppe, stærkt overophedet blues-piano og syngende trommeslager, giver
Jazz Five alt de har med en indlevelse og overbevisning man sjældent ser.
Publikum hives automatisk op af stolene og efterlader ikke tvivl om, hvor
festen finder sted og hvem der er forgangsmænd.

29. juni kl. 13 Jazz på Bredekærgård
Burgundia spiller
BURGUNDIA er
det latinske navn
for Bornholm. Burgundia Jazzband er
da også hjemmehørende på ferie- og
solskinsøen i Østersøen. Her har det
spillet overalt siden
starten i 1985.
Bandets kendetegn
er glad, swingende
jazz, som spænder lige fra gedigen, traditionel jazz over revivaljazz fra
60'erne og til evergreens, både udenlandske og danske. Inspirationen hentes både hos Louis Armstromg, Eddie Condon, Chris Barber, Kenny Ball,
Papa Bue og hos mange andre, hvor der stjæles med ører og nodepen, alt
hvad der kan fås fat i. En gang imellem sker det dog også, at bandet selv
får en god ide…..
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20. juli kl. 13 Jazz på Bredekærgård
Tribute to Papa Bue spiller

Papa Bue’s Viking Jazzband har gennem mere end 50 år været Danmarks
mest kendte jazzband og opnåede en bred folkelig popularitet og et pladesalg i millionoplag. Melodier som ”Nyboders pris”, ”Everybody Loves
Saturday Night”, ”Sidder på et værtshus” og temaet fra Olsen-bandefilmene er i dag ”danske evergreens”. Samtidig oplevede Papa Bue usædvanlig succes i det store udland, hvor de turnerede i 30 lande og bl.a. fik
overrakt byens nøgler i jazzens fødeby af selveste borgmesteren.
I samarbejde med Bente Bue sammensatte Erik ”Krølle” Andersen, Papa
Bues klarinettist i de seneste mange år, et Memorial Band med musikere,
der har været markante medlemmer af bandet i forskellige perioder, med
det formål at videreføre den originale Papa Bue-sound med de gode gamle numre. Dette har resulteret i en lang række succesfulde koncerter i
2012 og 2013, hvor der sluttes af med fire koncerter i november og december i hhv. Malmø og Helsingborg Koncerthuse, Hässleholm Kulturhus og Bornholms Konzerthus.

Besætningen er: Jack Anderson, trompet; Fessor, basun; Erik Andersen,
klarinet; Per Jakobsen, piano; Jens Sølund, bas; Jan Jerichau, trommer.
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3. august kl. 13. Jazz på Bredekærgård
Six Foot Stompers spiller

Orkestret repræsenterer en musikstil, der har sine rødder i den traditionelle New Orleans- og Dixielandjazz tilsat de krydderier inspiration fra andre stilarter giver. Repertoiret er bredt og indeholder, ud over kendte jazzog swingnumrer, evergreens samt andre melodier, der knytter sig til særlige lejligheder. Alt i alt et orkester der spiller glad swinging traditionel
jazz.

Bandets medlemmer: Mogens Eghjort, trompet – Jens Brandt, klarinet
– Søren Munk, trombone og vocal. Torben Junker Larsen, banjo – Keld
Reenberg, bas – Jørgen Kureer, trommer

Søndag den 10. august 2014
Foreningens årlige skovtur

Der vil som tidligere være bindende tilmelding, der kan ske til
Preben Kok på telefon nr. 40 68 26 81/
mail: Preben@ishoejlokalhistorisk eller på foreningens hjemmeside
Da vi kun kan være 200, er tilmelding efter princippet først til mølle.
Deltager pris. 300,00 kr.
Betalingsmiddel (giro,bankoverførsel) kort vil blive tilsendt.
Opsamlingssteder og tidspunkter vil komme senere.
Som vanlig starter busserne samlet fra
parkeringspladsen på Ishøj Stationsvej kl:9.00.
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På vores vej kommer vi igennem
mange smukke områder, over flere
broer, større og mindre.
Vi skal besøge Thorsvang? Efter besøget er det tid at få stillet sulten et
sted, vi har fået anbefalet, og det stoler vi på. De reklamerer meget med
stegt ål, men det skal vi ikke have.
Besøge Østdanmarks smukkeste
landsby. Kaffen indtages, hvor man
oplever Danmarks fødsel.
Efter en forhåbentlig dejlig dag vender vi busserne for at køre mod Ishøj.
Forventet hjemkomst ca. kl:18.00
Stig og Jens

31. august kl. 13 Jazz på Bredekærgård
Blå Mandag underholder

Så skinner sommersolen igen. Blå Mandag er et traditionelt jazzorkester
bestående af 6 glade gutter i en moden alder:
Trompet og kunstner: Erik Lund Hansen
Trombone og jyde: Henning Friis
Klarinet og direktør: Jørgen Christensen
Banjo og becifringsmester: Ernst Scheufens
Bas og konferencier: Kåre Sigvertsen
Trommer og pulsholder: Hugo Scheel
Sangerinde af verdensklasse: Lisa Bentzen
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Søndag den 4. maj
Søndagshygge med stor plantedag og fortællinger om de gamle gartnerier
i Ishøj kommune.

Søndag den 1. juni

Billedet er fra tøndeslagningen ved fastelavnsarrangementet
Sammen med Søndagsjazz på Bredekærgård.
Bålhygge og sjove aktiviteter for børn i haven.
Læs mere på Facebook: ”aktiviteter for børn”.
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Webmaster informerer

Den nye hjemmeside er nu færdig og kører i fuld skala. Vi kan se, der er
stor trafik på siden. Glædeligt.
Vi lægger stor vægt på, at siden fungerer som en hjælp – talerør – til foreningens medlemmer med relevante oplysninger om foreningens arbejde.
I den udstrækning det er muligt, vil der blive lagt billeder på siden fra diverse arrangementer.
Har du taget billeder, som du gerne vil dele med andre, er du velkommen
til at sende dem til webmaster. Uden at love noget, er der mulighed for, de
kommer med på siden.
Hvis du ønsker opdaterede oplysninger om aktiviteter i foreningen, kan vi
kun opfordre til, at du ofte følger med på hjemmesiden. Her bliver bl.a.
nye arrangementer løbende lagt ind.
Skulle du sidde inde med en god ide om ting/emner, som du synes mangler på siden, modtages den meget gerne. Du finder mail-adresser på samtlige bestyrelsesmedlemmer på hjemmesiden.
Husk at tilmelde dig nyhedsbrev og få de sidste nyheder direkte i din
mail-postkasse.
Hjemmesidens adresse er http://ishoejlokalhistorisk.dk/
Webmaster Lars
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Fra formandens pen
En af de ting som både er sjov og tankevækkende
ved det lokalhistoriske arbejde, er når man får
fingrene i en gammel artikel, hvor tanker og visioner for et område bliver beskrevet, og så nu
mange år efter kan se hvordan det så blev. Sådan
er det også med denne gamle artikel fra Berlingske Tidende fra slut tresserne – 1968 eller -69,
som arkivet fik overdraget for et par uger siden.

Overskriften er:

150.000 i 10 nye bysamfund vil føle noget for deres by
Ishøj Centret som kerne i et af 10 bysamfund langs Køge Bugt. Før midten af 1980'erne ventes godt 150.000 mennesker at bo i 10 nye bysamfund
langs Køge Bugt, og man søger i planlægning at give hvert af disse bysamfund en identitet. Nogle af bysamfundene i det nuværende har en
identitet - som for eksempel Farum og Albertslund - mens Glostrup,
Hvidovre og Rødovre glider over i hinanden uden afbrydelse.
Lige som ved provinsbyerne vil man ved de 10 nye bysamfund i Køge
Bugt-området sørge for, at der bliver en afgrænsning af hvert enkelt bysamfund udadtil i form af rekreative områder uden bebyggelse eller motorveje. Hvert enkelt bysamfund skal gruppere sig omkring et bycenter,
oplyste arkitekt Lykke Pedersen, leder af Køge Bugt Udvalgets sekretariat, ved et møde i går, hvor planerne for et center ved Ishøj Strand præsenteredes.
I løbet af de kommende 12-14 år ventes Torslunde-Ishøj Kommune at være vokset fra ca. 3.000 indbyggere til ca. 25.000. Så at sige hele tilvæksten
kommer til at ligge i Ishøj Strandby omkring det Ishøj Center som skal
vokse op her. Ishøj Center opføres af A/S Ishøj Centrum på en 125.000
kvm stor grund, og her opføres et byggeri på 72.000 etagemeter. Til sammenligning rummer Rødovre Centrum ca. 54.000 kvm. Centerets blikfang
bliver tre højhuse på 12, 17 og 24 etager, og fra etagerne lidt til vejrs bliver en storslået udsigt over Køge Bugt. Højhusene skal rumme ca. 350400 mindre lejligheder, som fortrinsvis skal udlejes til enlige og ægtepar
uden børn, da det nok kan have sine fordele at bo midt i et center, men absolut ikke for børn.
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Centeret opføres i tre etager, hvoraf de første efter igangsætning i foråret
ventes færdig i 1971 og sidste etape ventes færdig omkring 1976-78. Så
vil man have et bycenter, der kan byde på dagligvare og udvalgsvare i en
række større og mindre butikker. Endvidere bliver der i centeret kontorer
og pengeinstitutter, der bliver kommunal administration og bibliotek restaurant og pub, biograf og selskabslokaler. Det hele kædes sammen af
overdækkede gågader og småpladser og et par større grønne gårde. Man
har sigtet imod at skabe et center, hvor der er liv både i og uden for butiks
-åbningstiden.
Der etableres først 1.800 parkeringspladser og senere endnu 700. Varetilførelsen sker i centerets underetage, og der kommer en S-togsstation midt
i centret. S-banen ventes ført til Vallensbæk i 1972, og man regner med at
have den igennem Ishøj og Hundige 1977-78.
Håndværksudgifterne ved det færdige center skønnes at blive omkring
100 millioner kr., og med de nuværende økonomiske forhold omkring 140
-150 millioner kr. med alle omkostninger indregnet.
I løbet af 1970 tages de første 500 lejligheder i etageboliger i Ishøj i brug
og i de kommende tre-fire år ventes i alt ca. 4.000 nye boliger i området
at give centret et eksistensgrundlag. Disse nye boliger betyder mindst tredobling af indbyggertallet i kommunen, som allerede forbereder fire nye
skoler.
Torslunde-Ishøj Kommune har sikret, at intet nyt boligbyggeri igangsættes af et af de 16 konsortier, der arbejder i kommunen, uden byggemodning og samtidig opførelse af de nødvendige børneinstitutioner er i orden.
I hele Køge Bugt-planlægningen ventes centret i Hundige i GreveKildebrønde Kommune at blive det største led i center-kæden langs Køge
Bugt. Der vil være faciliteter, som det enkelte center er for lille til at klare, og derfor bliver der fællesfaciliteter for tre-fire af centrene tilsammen
samt faciliteter, som er fælles for alle de 150.000 beboer i Køge Bugt.
Artiklen er signeret "ih".
Mange af tankerne er ført ud i livet, andre blev det ikke. Vi fik intet 24
etagers højhus, og her små 50 år senere risikere vi, at Ishøj Bycenter snart
skal indskrives i databasen over historiske.
Steen
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Beretning om Tvarkiv-projektet
Orientering om Tvarkiv-projektet
Projektet med overspilning og digitalisering af videobånd fra Ishøj LokalTV og TV-Ishøj har nu været i gang i over 2½ år. Projektet foregår i samarbejde mellem kommunen, som ejer og har ansvaret for det lokalhistoriske arkiv og Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening.
Hvad gik opgaven ud på?
Ishøj-Lokal TV og TV-Ishøj har siden 1974 og til og med 2005 produceret TV på tape-bånd. Som det er mange bekendt er det blevet til mange,
mange timers udsendelser i denne periode. Indholdet i optagelser og udsendelser er af uvurderlig betydning for dokumentationen af Ishøj kommune og dens udvikling i 30 år.
Da tape-bånd ikke holder evigt var det derfor vigtigt, at der blev igangsat
et arbejde på at bevare materialet for eftertiden. Der blev derfor indgået
en aftale mellem kommunen og Lokalhistorisk Forening, om det vi kalder
”Tvarkiv-projektet”. Selve overspilningsprocessen blev tilrettelagt af TVIshøjs tidligere leder Torben Höyer Andersen. Alle tape-båndene skulle
overspilles og digitaliseres og bevares på servere, så de var sikrede for
fremtiden. Samtidig har vi fået YouTube, og dermed en fantastisk mulighed for at gøre de mange timer optagelser og udsendelser tilgængelige for
så godt som alle på hele jorden.
Næsten samtidig med igangsætningen var vi så heldige, at få en af initiativtagerne til og medstifterne af Ishøj Lokal-TV og den første leder af TVIshøj, Peter Kay, til projektet. Nu havde vi 2 stærke kræfter med stor viden og indsigt i TV-materiel, -udstyr, TV-produktion og de mange optagelser. Det var aftalen med kommunen, at Lokalhistorisk Forening skulle
stille med frivillige og Ishøj Kommune med lokaler og materiel. Jeg påtog
mig rollen som tovholder for projektet og fik godt 20 frivillige til at være
med. Alle har ”arbejdet”, som vi pensionister kalder det, meget flittigt i
hele perioden. For Peter Kays vedkommende, mange af ugens dage i lange perioder, for andre en gang om ugen eller hver fjortende dag. Der er
blevet gået til opgaven med stor entusiasme og godt humør. Vi har i projektforløbet et par gange om året været samlet i hele projektgruppen, hvor
vi over et par håndmadder har drøftet projektforløbet og hygget os et par
timer hver gang.
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Hvad er der nået, hvor langt er vi og hvad mangler der?
Alle udsendelsesbånd, råbånd og DVD’er vil med nogle få undtagelser
være overspillet, digitaliseret og registreret, inden påske i år, og herved
sikret for fremtiden. Langt de fleste udsendelser og klip er blevet formidlet så at sige til hele verdenen gennem YouTube. Det er glædeligt, at så
mange ser på indslagene på YouTube. Det er blevet til i alt næsten 5.000
overspilninger, 3.500 klip på YouTube, som til maj i år har næsten
150.000 ”kig” på de 2 kanaler.
De kanaler med Lokal-TV fra Ishøj findes på:
TV-Ishøj:
http://www.youtube.com/tvishoj
TV-Arkiv Ishøj (de gamle udsendelser):
http://www.youtube.com/user/tvarkivishoj
Videoarkiv Ishøj (de gamle udsendelser):
http://www.youtube.com/user/videoarkivishoj
Mest populære klip/udsendelser på vore 2 kanaler er:
Greve Brandvæsen 6.887 kig, Falck Greve 5.780 kig, De 5 tibetanere
5.195 kig, Helle Thorning Schmidt 4.807 kig, Hornfisk 4.354 kig, Skal vi
lege 30 4.258 kig, Modeshow-bachstage 2.914, Yeniceoba-diasshow
2.868 kig, Bag om Cirkus Arena 2.765 kig, Modeltog 2.735 kig, Bier i
Ishøj 2.340 kig, Barami bolsjer 2.261 kig, Blodprop i hjernen 1.370 kig,
Ishøj Brandvæsen 1.095 kig, Brevduer Bent Skov 1.024 kig, Tyrkisk bryllup i påsken 963 kig
Både YouTube og og databasen Arkibas (kan findes på foreningens hjemmeside) giver hermed alle en enestående mulighed for at se de gamle optagelser.
Der er dog mange, som ikke kender disse muligheder, selv efter megen
information i Lokalhistorisk Forenings blad, i Ishøj ny, på TV-Ishøj og i
lokalaviserne.
Der skal derfor også fremover gøres meget ud af formidlingen, for at
mange som muligt kender og bruger denne mulighed for at få del i den
store informationsmængde, der findes i vor store ”guldskat” med dokumentation af Ishøj kommunes tilblivelse og livet i kommunen gennem de
40 år i år, hvor der har været sendt lokalt TV i Ishøj. Det er det eneste sted
i Danmark, hvor Lokal-TV har eksisteret i så mange år.
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Vi skal nu i gang med 2. del af Tvarkivprojektet, som omfatter:








indretning af nye lokaler,
digitalisering af udsendelser fra 2005-2010 og oploadning til YouTube
og registrering til lokalarkiv databasen Arkibas,
overspilning og digitalisering af især VHS bånd fra borgere, foreninger og institutioner,
evt. opstilling af gammelt TV-udstyr anvendt af Lokal-TV fra 1974 til
et lokalmuseum, og det videre arbejde med at få lagt registreringsblanketterne på Arkibas (der mangler ca. 3000),
kontrol af en del af de udarbejde registreringsblanketter,
oploadning af ca. 400 klip på YouTube m.v.

Så der er meget at tage fat på de næste år.

Alle på ”tvarkivprojektet” skal have en kæmpestor tak for den frivillige
indsats og det store arbejde. Uden jer kunne projektet ikke være gennemført og slet ikke så godt og hurtigt.
Ole Olsen
Tovholder
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Lidt skolehistorie
Fortsættelse fra februarbladet

Oprindelig skrevet af vores tidligere bestyrelsesmedlem og
medstifter af foreningen skolelærer Carl Johan Petersen Ishøj
Løbedegnene var, som nævnt, diciple fra latinskolerne, men der kan næppe være tvivl om, at sædedegnene også var studerede personer eller
”studiosus”, som man sagde dengang.
Vel er dette undertiden draget meget i tvivl bl.a. af Kinch, Ribe, der i
”Danske Samlinger” i række IV. 142. skriver, at der mellem 75 sognedegne i Ribe Stift fra årene 1647-81 kun var een student.
Degnene skulle imidlertid ved de store kirkelige kirkefester synge messen
på latin og ellers hver søndag ”Officium” og ”Alleluja”, men det er nok
muligt, at de ikke stod meget højere i lærdom end den af Ludvig Holberg
skildrede Per Degn.
Dette mere end antydes for sædedegnenes vedkommende i Kong Frederiks II's brev af 14 november 1562, hvori der bl.a. står:
”Vor gunst tilforn. Vider at efterdi Vi forfarer, at stor uskikkelighed findes
iblandt sognedegne på landsbyerne, således at en part af dem findes så
vankundige og ulærte, at de ikke kunne læse og skrive, endnu mindre at
kunne synge eller forstå latin, som en sognedegn bør.
Thi bede vi eder og ville, at I med Lensmanden (eller med superintendanten) efter denne dag netter eder efter, ingen degn at stede til noget sogn
overalt, såvidt I derover befaling haver, uden at han kan læse og skrive og
er så skikkelig i latin, at han ved alle høje fester kan synge al messen på
latin eller ordinansens bud, og eller hver søndag om året ”Officium” og
”Alleluja” på latin, såvel på landsbyerne som udi købstæderne.
Og hvor allerede findes degne at være indsat i sogne og ikke er duelige,
som før omtalt, at I da dem afsætter, og igen tilskikker de personer, som
bekvemme er og sognefolket gavnlige, på det, at religionen må forbedres
og ved magt holdes, at I derfor ville have flittig opseende og det så alt bestille, efter som I vide magt påliggende«.
(Kirkehistoriske Samlinger, 2 række II 160-161).
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Om bestemmelserne i dette kongelige brev har hjulpet noget, lader sig
næppe afgøre. Men det er nok rigtigt, at løbedegnene ikke var til særlig
stor gavn, hverken for kirken eller undervisningen. Hensigten med dem
var nok også i første række den, at de lærde skoler skulle opretholdes ved
degneindtægten.
Løbedegnene skulle møde i kirkerne om søndagen for sangens skyld, men
ved undervisningen kunne han i virkeligheden intet udrette, for det ville i
alt for høj grad gå ud over hans egne studeringer. Derfor blev det almindeligt i sognene at ansætte en ”substitut”, hvis arbejde var at ringe med
kirkeklokker og almindeligvis også læse med ungdommen i landsbyen
muligt to gange om ugen. Han skulle stå i degnestolen sammen med løbedegnen til sangen var forbi, og nok ellers gå præsten til hånde samt ombære ”provstetasken”. For alt sit arbejde fik han kun en årlig løn på nogle
få tønder sæd eller 10-12 Rigsdaler. Han levede i usle kår som en husmand eller indsidder i lejet hus.
Det er klart, at folk i landsbyen kun havde ringe kærlighed
til løbedegnene. Der fremkom
mange klager over dem, og
man forlangte overalt sædedegne. Flere bisper, der ved
visitatserne så, hvor vankundigt løbedegnenes sogne var,
søgte at bøde derpå ved ansættelse af substitutter, men da de
fleste var folk uden studier og
lærdom, kunne de slet ikke erstatte sædedegnene.
Endelig hen mod slutningen af
det 17. århundrede blev løbedegnene afskaffet. En ny tid
og nye bestemmelser for degnene kom ved Kong Christian
V' ”Danske Lov”, der blev underskrevet af Kongen den 15.
april 1683.
Om degnene og substituters forhold giver Christian V' Danske Lov i 2.
bog 5. kapitel en lang række bestemmelser.
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Thorsbro Vandværks Museumsforening
Rundvisninger 2014
Traditionen
åbent
tirsdagenJuli
på udvalgte
i tidsUgedag og tid tro afholdes
April
Maj hus om
Juni
Augustdatoer
September
rummet 18.00-20.00.
Tirsdage vil der være
29.
13. -hus
27. på to17.udvalgte01.
19.
Desuden
åbent
søndage05.i- tidsrummet
kl.
kl. 18 til 20
13.00-16.00,
første gang til Grøn Ishøj den 17. juni.
Søndage
kl. 13 til 16

15.
Grøn Ishøj

07.
Veterantræf

Udflugt for foreningens medlemmer tirsdag den 3. juni kl. 16.00 til 22.00.
Torslunde marts 2014
Niels Meldgaard

Maskinhallen
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Konkurrence for foreningens medlemmer
1. Hvem var sognerådsformand i kommunen i 1950?
2. Hvorfor var der konflikt på Strandgårdsskolen i 1981?
3. Et ticifret tal er konstrueret, så det første ciffer angiver, hvor mange nuller tallet indeholder, det andet ciffer angiver antallet af 1taller, og således fortsat indtil det tiende ciffer angiver antaller af
9-taller. Hvordan ser det tal ud ?

Svarene indsendes eller afleveres til:
Lokalhistorisk Forening, Tranegilde Bygade 4, 2635 Ishøj.
Der trækkes lod om to gode flasker vin mellem de rigtige besvarelser.
Kun foreningens medlemmer kan deltage

Svar på spørgsmålene fra februarbladet
1.

En eng med græs er så lille, at tre geder kun vil kunne græsse
der i 3 dage, mens 2 geder vil kunne græsse i 6 dage. Alle gederne æder lige meget og i samme tempo.
Hvor lang tid ville en enkelt ged kunne græsse på marken?
Svar: Den ene ged kan græsse uendeligt på marken fordi græsset
vokser lige så hurtigt, som den spiser det.
Hvis en ged spiser græsmængden x hver dag, er der 9x til rådighed på 3 dage, når 3 geder græsser og 12x til rådighed på 6
dage, når 2 geder græsser. Forskellen er 3x på 3 dage, som må
være hvad græsset vokser, altså x om dagen.
2.
Hvilket år blev kong Christoffer den 2. afsat?
Svar: 1326
3.
Hvilken dansk konge rejste vildtbanestenen?
Svar: Christian VII
Vinder blev
Alfred og Tove Fastrup

B

Medlemskort 2014
24

Husk foreningens arrangementer i 2014
Kommende arrangementer
bliver publiceret på
foreningens hjemmeside og i de lokale medier
4. maj Søndagshygge
1. juni Jazz på gården og Søndagshygge
15. juni Grøn Ishøj og Jazz
29. juni Jazz på gården
6. juli Søndagshygge
20. juli Jazz på gården
3. august Jazz på gården og Søndagshygge
10. august Foreningens årlige skovtur
31. august Jazz på gården
7. september Søndagshygge

