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-vi passer på historien

Læs om mapperne på næste side
Besøg os på Køng Kirkevej 19
Vi har åbent den 1. mandag i måneden kl. 16-18
Ring til os på 55 76 95 70
Ring uden for åbningstid på 55 76 93 56
Mail til os på koengsognearkiv@hotmail.com
Læs om os og søg i arkivet på www.koengsognearkiv.dk
os på Facebook

Tolv år med Arkivernes Dag
Siden 2007 har Køng Sognearkiv deltaget i Arkivernes Dag,
som er et nordisk projekt, hvor alle arkiver i Norden holder
åbent den 2. lørdag i november. Nogle år er temaet for
dagen blevet udmeldt centralt, andre år har vi selv valgt
temaet for udstillingen. I år valgte vi at vise mapperne med
materialet fra udstillingerne gennem årene. På den måde
kunne besøgende se eller gense dem. Mapperne kan
selvfølgelig altid ses i arkivet.
Temaerne for de tolv år er:
2007: Køng Sogn før og nu
2008: Næringslivet i Køng Sogn før 1950
2009: Gårde i Køng Sogn
2010: Vejr og klima i Køng Sogn
2011: Gruppebilleder fra konfirmation, skole, gymnastik
2012: Det kører for Køng: Alt på hjul i sognet
2013: Portrætter og Livshistorier
2014: Køng Sogn set fra luften
2015: Byfester og bryllupper
2016: Gamle lege og gammelt legetøj
2017: Svinø – fra jættestue til sommerhusudstykning
2018: Alle temaer samlet i hver sin mappe – dog ikke legetøj
I arkivet bruger vi meget tid på at lave en sjov og oplysende
udstilling, som viser vores fine arkivalier frem. Vi glæder os,
når vi får mange gæster og snakken går om nutid og fortid i
sognet – det bliver vi altid klogere af.

Feriepige på Hvidthøjgård i Kostræde
I 2005 modtog arkivet et fint hæfte med titlen ”Feriepigen,
der blev til feriebørn 1904-2004”. Det var skrevet af Evy
Jensen, hvis mor Elisabeth Hansen som 9-årig kom til
Hvidthøjgård som feriepige i 1904. Det blev et meget
vellykket ophold, og forbindelsen holdt i generationer.

Hvidthøjgård 1886
Sådan så gården ud, da lille Elisabeth ankom i 1904.
Gæstfriheden på gården var stor og hvert år kom Beth på
ferie. Da hun blev voksen fulgte mand og barnet Evy med, og
det er Evy, som har skrevet historien om feriebørnene.
Omkring 1920 fortæller Evy, hvordan Hvidthøjgård så ud
indefra:
…. ”Når vi nu var kommet ind ad hoveddøren, kom man ind i
entreen. Fra entreen gik man til venstre og kom ind i
spisestuen, hvor vi var mest, drak kaffe, spiste middag og
aftensmad, og sad og hyggede os om aftenen med kortspil,
eller samtale, ja Onkel Anders, der var venstremand og min

far, der var socialdemokrat, kunne sommetider komme i nogle
diskussioner, så det bragede, så vi alle sad og rystede, men det
endte altid med, at de var de bedste venner, det har Edith og
jeg tit talt om senere i livet. Gik man ligeud fortsatte man ud i
det store køkken, hvor jeg bedst husker det store skab, der
stod mellem døren til spisekammeret og Ediths værelse, der
var mel, sukker og krydderier, og det var den lugt af alt det
jeg husker, øverst i skabet var der en hylde, der buede indad,
den havde hakker, der var placeret skeer og gafler. Bag døren
ud til køkkengangen, var den en smal hylde, der stod spande
med vand, og der var en øse, som man tog vandet op med,
vandet var blevet hentet ude fra vandpumpen ude i gården,
det har ikke været sjovt om vinteren. Der var også en
brændekasse, der var brænde i til komfuret, det var en fryd, at
se Edith jonglere med gryder, ringe og der var en beholder i
komfuret, hvor der altid var varmt vand. Men hvis Onkel
Anders havde slagtet fjerkræ, så lå de i brændekassen uden
hoved, og sprællede, det var ikke så hyggeligt syntes jeg. I
spisekammeret gik man op ad nogle få trin, der var nogle
borde på væggen, og der var alle spisevarerne og der var altid
sat mælk op til tykmælk, der var også nogle trin ned, så man
kommer underneden, der var alt det der skulle være køligt,
f.eks. drikkevarer. (…. ) Ude i køkkenet mellem køkkenbordet
og døren ind til stuen stod en stol, der sad karlen og drak
kaffe, og ligeledes postbudet. (….) Gik man videre ud af
køkkenet, var der en gang, hvor der blev stillet træsko, og
hængt overtøj, regntøj, der var brugt under arbejdet.
Inde i stuen var der en dør ind til den pæne stue, den vendte
ud mod haven, der kom man næsten kun når der var gæster,
og man skulle drikke kaffe, og ved siden af var storstuen, det
var når der var rigtig mange gæster, der stod mange stole og

en stor dragkiste, der lugtede så sjovt deroppe, den blev jo
ikke brugt så tit, og i dragkisten var der alt slags dækketøj, så
der har nok været lidt klamt. ”
Ferieværter
Anders og
Trine
Feriepige
Elisabeth
Hansen
kaldet
Beth.1904
Vil du læse hele Evy Jensens fortælling med billeder om
feriebørnene på Hvidthøjgård i 100 år, så kom forbi arkivet
og slå dig ned med en kop kaffe, mens du læser.

Hvidthøjgård 1988

Arkivet på farten
Maj:
Sanny var med arkivet på Køng Marked. Her fik hun
spændende besøg af 3 kvinder med tilknytning til Køng:

Ebba Nicolaisen med døtrene Pia Nicolaisen og Lissi Hansen.
Ebba er barnebarn af Tømrer Johannes Hansen (Store
Johannes) og Katrine Hansen fra Køng.

I 1929 havde ægteparret guldbryllup og blev fotograferet
foran Hospitalet i Køng, hvor de boede. Ebba Nicolaisen
sidder nederst til højre på gruppebilledet.
September:
Sanny og Jane deltog i et møde i Nykøbing Falster om den ny
persondatalov. Se mere på arkivets hjemmeside/søg i
arkivet.

September:
Else var med LASA (lokalarkiver i det tidligere Storstrøms
Amt) på udflugt til det lokale arkiv i Burg på Fehmern.
Arkivet har til huse på øverste etage i rådhuset. Det var
interessant at se arkivet, som ikke havde meget plads, men
en imponerende orden i de mange arkivalier, som også
omfattede danske arkivalier fra dengang Burg var dansk.

Arkivmedarbejder viser frem

Trængsel i de små lokaler

Oktober:
Sanny og Jane var til Årsmøde i Middelfart. Her hørte de
spændende oplæg om reklamer som historiske kilder og om
hvordan, man gør arkivet kendt i lokalområdet. Om
søndagen var der udflugt til Morten Korch Museet og til
Kjærsgårds Transportmuseum, hvor der var kaffe og kage.

Hvem er hvem i Køng Sognearkiv
Bestyrelse:
Jane Davidsen, formand
Sanny Hansen, kasserer
Bjarne Larsen, Bjarne Klitgaard Kristiansen, Else Lützhøft
Poul Erik Rønje
Arkivmedarbejdere:
Else Lützhøft, arkivleder, webmaster
Sanny Hansen, kasserer, registrant

Jane Davidsen, digital registrant, Facebook
Kirsten Nielsen, registrant
Alle medarbejdere i Køng Sognearkiv er frivillige og ulønnede.

Køng Sognearkiv afholder Generalforsamling
Mandag den 11. marts kl. 19
Køng Kirkevej 19
Dagsorden ifølge vedtægterne
Alle er velkomne

Meld dig ind i Støtteforeningen for Køng Sognearkiv.
Kontakt Sanny Hansen på 5576 9356. Det koster 50
kroner om året (fra januar til januar) at være
medlem.
Beløbet kan indbetales på arkivets konto: 5068
1278458

