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Arrangementer 2015

Frederiksværk i hovedstaden - Endelig dato ikke fastsat
Museumsleder Frank Allan Rasmussen

Tag med på en spændende tur til København med museums-
leder Frank Allan Rasmussen som guide. Vi skal se en række 
monumenter med relationer til  til Frederiksværk. Kastellet med 
de mange smukke kanoner, Gjethuset, De Heegaardske kraner 
og jerngitteret omkring rytterstatuen af Saly på Amalienborg 
slotsplads vil være nogle af stederne.Der vil være mulighed for 
at nyde en let frokost på en af byens hyggelige restauranter. 

Krudtværksfestivalen september 2018

Foreningen havde sat en stand op ved vores tilholdssted 
”Patronmagasinet”. Standen var godt besøgt, og mange pro-
gramfoldere mm. blev delt ud til interesserede.

Vikingetidens krigsflåder
Museumsinspektør Morten Ravn

I de skandinaviske vikingetidssamfund var skibet alle- 
stedsnærværende. I datidens militære operationer var skib og 
bevæbnet mandskab helt grundlæggende midler til at opnå mi-
litære mål. 
Morten Ravn fra Vikingeskibsmuseet vil fortælle om ressource-
mæssige, organisatoriske og operationelle aspekter i forbindelse 
med bygning og brug af skibe anvendt til krigsførelse i det 11. 
århundredes danske kongerige.

Halsnæs Bogfestival oktober 2018

Arresødal Slot – i hverdag og fest
Museumsleder Frank Allan Rasmussen

Generalmajor Classen residerede på Arresødal Slot fra det stod 
færdigt i 1780erne og indtil sin død i 1792. Slotte dannede om 
sommeren ramme om Classens sociale liv. Her holdt han sine 
store gallamiddage for kongehuset, landets førende embeds-
mænd og udenlandske gæster. Det var også her han levede i 
sit korte ægteskab med Anna Elisabeth Fabritius. I foredraget 
kommer vi indenfor i slottet og hører om dagligdagen både til 
hverdag og fest. Slottet var også en virksomhed med landbrug 
og dyrehold. Alt dette hører vi mere om i foredraget, hvor der 
også vises en række billeder fra samtiden.

Biblioteket havde indbudt foreningen til festivalen. Det var en 
stor oplevelse både at deltage og se og høre de aktive kunst-
nere. Det blev også til en god snak med flere af de flinke men-
nesker, der henvendte sig til os og spurgte ind til foreningens 
aktiviteter.
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Frederiksværkegnens
Historiske Forening

Uden fortid, ingen fremtid. Vi har alle brug for at forstå 
vores historie for at forstå os selv. Hvor kommer vi fra? 
Hvordan levede man før i tiden? Hvad var der i Frede-
riksværk før Classen? Hvorfor ser Frederiksværk ud, som 
den gør? Hvor kom arbejdskraften fra? Hvorfor er der så 
få arbejderboliger i selve byen? Hvordan var for holdet 
mellem land og by? Hvorfor rin ger kirkeklokken i Frede-
riksværk kirke hver aften klokken 22?

 Foreningens formål er at fremme interessen for Frederiks-
værk egnens og landets historie. 

Foreningens hjemmeside:          www.frvhistorie.dk og
Foreningens e-mailadresse:        mail@frvhistorie.dk

Bliv medlem af foreningen.
Du får adgang til foreningens foredrag, ekskursioner og 
byvandringer, og du får tilsendt foreningens blad »Prøven« 
4 gange årligt.

 Personligt medlemskab:                        150 kr. pr. år 
 Husstandsmedlemskab:                        225 kr. pr. år
 Firma / institution:                               500 kr. pr. år
 Firma under 6 ansatte:                         250 kr. pr. år

Foreningens bankkonto:
                                Reg.nr. 1551 kontonr. 3572519309
Meget gerne via netbank    

Du kan  e-maile til formand 
og sekretær på 

formand@frvhistorie.dk og
sekr@frvhistorie.dk

for nærmere oplysninger.

Ret til ændringer forbeholdes

Foredragsaftener 
afvikles i Biblioteket, 
Torvet 41 i Frederiks-

værk. Se i øvrigt dags-
pressen.

De mange møller og mejerier i Halsnæs gennemgås og der 
fortælles om de to erhvervs råvarer, produktionsprocesser, byg-
ninger, arbejdere, maskiner, produkter, opbevaring, distribution 
og anvendelse. 
Afslutningsvis fortælles om, hvornår og hvorfor de ophørte i 
Halsnæs. 
Foredraget er rigt illustreret.

Københavnertur i August 2019 Onsdag den 11. september, kl. 1930 Onsdag den 16. oktober, kl. 1930

Oktober 2018September 2018

Arrangementer 2019

Onsdag den 20. november, kl. 1930


