
 

    

Program 2021 
Efterår 

 

Lokalhistorie – din historie 
 
 
 

                                        Foredrag 
 

Sted:   Egedal Kirkes foredragssal, Egedalsvej 3, 2980 Kokkedal.  
 

Entré: 25,00, incl. kaffe. Alle er velkomne. 
 
 

Torsdag 30. september kl. 19.30-21.30. 
 (Kun for medlemmer p.g.a. generalforsamling) 
 

 Rytterskolen, der blev til Fredensborg Museum 
        1723 byggedes i landsbyen Avderød en Rytterskole. Den var skole i 200 år, og de  
        første 90 år var den sognets eneste skole. Og fra 1842 samledes her medlemmerne af 
        sognets lokale styre til deres møder.  
 

        I 1976 overtog den nydannede Karlebo Lokalhistoriske Forening bygningen med henblik 
        på at opbygge et museum. Det blev først til Karlebo Museum og senere til det nuværen- 

 de Fredensborg Museum, hvor driften den 1. januar 2021 overgik til Fredensborg 
 Kommune.  

 

        Niels Storgaard Simonsen vil fortælle om den særlige og vigtige rolle, som Rytterskolen 
        i Avderød kom til at spille for hele Karlebo Sogns historie. 
         

 
 

 



Torsdag 28. oktober kl. 19.30-21.30 
 

Elgen ved Fredtoften og andre skrøner fra udgravninger i 
Nordsjælland 
Afdelingsleder i Arkæologisk afdeling på Museum Nordsjælland Esben Aarsleff vil 
fortælle om de kommende udgravninger i 2020. Disse vil byde på mange spændende 
udgravninger fordelt i Nordsjælland. Omfattende byudvikling især omkring Hillerød 
betyder, at mange nye fund vil komme for dagen. samt forhåbentlig yderligere dele af en 
elg, som fremkom ved Fredtoften, øst for Karlebo i 2019. 
 
Blandt fundene i 2019, som præsenteres i foredraget, er en nedbrændt vandmølle fra 
middelalderen, Nordsjællands største jernalderboplads, en offermose fra jernalderen, 
fiskesystemer og bopladser fra bondestenalderen, i 2019. Jordarbejderne på fredtoften 
i 2019 medførte, at drænrørene skulle fornyes, og i den ene drængrøft dukkede der 
rester af tilskåret elg-tak op, sammen med lidt tilhugget flint. Flinten og takken hører til i 
tiden omkring 8000 f.Kr. Fund af elg-tak er bestemt ikke hverdagskost, og det bliver 
spændende at finde ud af, om der ligger flere fund på Fredtoften 
 

Torsdag 25. november kl. 19.30-21.30  
 

Min tid med Karlebo kommune (1965-2002) 
Forhenværende skattechef i Karlebo Kommune, Karsten Bernstein, vil fortælle om 37 år 
ved kommunens administration. Han startede som elev på kommunekontoret i Avderød, 
hvor der var 12 ansatte, og gennemlevede her en helt fantastisk udvikling. En udvikling, 
der var skabt under lederskab af først 2 sognerådsformænd og senere 4 borgmestre.  
 
Han vil fortælle om dagligdagen på rådhuset, spændende episoder blandt fremtrædende 
ansatte og ikke mindst byrådets medlemmer. Og om, hvordan det var at være under 
administration af Indenrigsministeriet, om hvordan de ansatte fik ordre til at være dus. 
Forvent en hyggelig aften og få en bedre indsigt og større forståelse omkring en udvikling 
fra papir og blyant, via maskiner til det papirløse samfund. 
 

    Andre aktiviteter 
Torsdag 26. august kl. 19.00-21.00 
 

Rundvisning i Karlebo Kirke og på kirkegården 
Historikeren Niels Storgaard Simonsen vil vise rundt og fortælle om kirkens 900 år lange 
og interessante historie, der afspejler sig i kirkebygningen, dens inventar og udsmykning. 
Præstemordet i Karlebo i 1659 og de mange begravelser under kirkegulvet vil også være 
en del af fortællingen. Der sluttes af med en rundvisning på kirkegården, hvor han vil 
fortælle om nogle særlige grav- og mindesten.  
Mødested: Ved kirken. Deltagelsen er gratis og alle er velkomne. 



 

Søndag 5. september kl. 15.00-17.00 
 

Mindehøjtidelighed for vore faldne soldater fra Karlebo 
Sogn 
I samarbejde med Karlebo Menighedsråd og Fredensborg Kommune afholdes på 
Karlebo Kirkegård samt i kirken en mindehøjtidelighed for vore faldne soldater fra 
Karlebo Sogn. Mindehøjtideligheden afsluttes med et mindre traktement i Længen ved 
siden af kirken.  
 

Alle er velkomne. 
 
 

Torsdag 30. september kl. 19.30-21.30 
 

Generalforsamling, med efterfølgende foredrag 
Se omtalen af foredraget ovenfor. 
 
 
 
 
 

 
                                 
 
 


