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MEDLEMSNYT NR. 1-2022 
 

Kære medlem! 

 

Det er vist på tide, at vi giver lyd fra os i bestyrelsen og fortæller om kommende aktiviteter for 

medlemmerne og om, hvad der rører på sig på de indre linjer. 

 

Afviklede generalforsamlinger 

Først vil jeg dog fremhæve, at vi havde en udmærket ordinær så vel som ekstraordinær 

generalforsamling på Værkerne den 28. marts, og at den genvalgte bestyrelse også er uændret 

med hensyn til tillidsposterne, så på den måde er alt ved det gamle. I øvrigt vil jeg henvise til de 

mange medfølgende dokumenter vedr. generalforsamling og konstituering samt årsberetning og 

regnskab, og helt særskilt følger en af dagene kontingentopkrævning for 2022. 

 Endvidere stod vi for det praktiske ved afholdelsen af årsmødet, inkl. general- 

forsamling, for vor moderorganisation Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur lørdag 

den 7. maj på Værkerne. 

 Fra bestyrelsen ydede Ellen, Klaus, Thomas og Gregers en stor praktisk indsats på 

Værkerne, mens jeg om formiddagen viste rundt på Akademigrunden og om eftermiddagen i 

byen, mens lektor Per Højland og borgmester Gert Jørgensen viste hhv. kirken og det gl. rådhus 

frem. Det generelle indtryk er, at årsmødet faldt ud til alle tilfredshed.  

 
T.h.: Landsformanden 

Karen Margrethe Ol- 

sen takker for modta- 

gelse af Bygnings- og 

Landskabskulturprisen  

for 2022. Efter seks år  

som landsformand trak  

hun sig og blev få dage  

senere afløst af Iben  

Bækkelund Jagd. 

 

Glimt fra generalforsamlingen i By og Land. Ca. 90 deltagere fra hele landet var mødt op. Fotos: Helge Torm. 

 



s. 2 

Medlemsaktiviteter: 

Gadeporte i fokus på byvandring 

søndag den 12. juni 

Som opfølgning på debatten ved 

foreningens generalforsamling 

arrangerer vi søndag den 12. juni en 

byvandring i Sorø by med særligt fokus 

på gadeporte og hovedindgange fra 

ældre tider. Dem er der – heldigvis – 

mange af, langt flere end i så mange 

andre købstæder, og dem skal vi 

fortsat passe på. 

Ved byvandringen, der begynder på 

Torvet kl. 14, vil Helge Torm fortælle 

om udvalgte porte m.v. på Torvet, i 

Søgade og i Storgade. 

Arrangementet er gratis for 

medlemmer, andre må bøde 50 kr. 

 

Ankerhus 

Efter sommerferien vil vi i samarbejde med foreningen Det historiske Ankerhus igen afholde en 

rundvisning i Magdalene Lauridsens mindestuer og på det minderige område i det hele taget. 

 Det spændende kulturmiljø, som Ankerhus udgør, står netop nu foran en ny fase i 

dets historie, idet en ny ejer har planer om at omdanne området til et boligområde, og så er der 

nogle alarmklokker, der ringer hos bestyrelsen med de sidste planer for boligudvikling for enden af 

Søgade og i den gamle amtmandshave ved Slagelsevej in mente! 

 Nærmere besked følger i næste medlemsbrev. 

Bygningskulturgruppen 

Et nyt organ, der specielt arbejder med bygnings- og landskabskultur i Sorø Kommune, har ved 

årsskiftet set dagens lys. Det er de såkaldte ”kvartalsmøder”, som vi og Sorø Kommune har holdt 

siden engang i 1990’erne for at drøfte lokalplansager, byggesager m.v., som er blevet ændret 

derhen, at også Museum Vestsjælland sidder med ved bordet – med museumsinspektør Helle 

Ålsbøll, Slagelse Museum, som repræsentant. Møderne får herved et større fagligt indhold. 

 

Venlige hilsener 

         p.b.v. 

 


