29. april 2022

Der er kun gået et par uger siden det sidste nyhedsbrev, men nu er vi her igen
med nogle flere oplysninger og datoer om
arrangementerne i kalenderen på næste
side.

vet afholdt med 53 deltagere. Næsten alle
eksemplarer af det nye Årsskrift 2021 er
uddelt/postfordelt; kun nogle få stykker
mangler at blive fordelt. Foreningen har
nu 182 medlemmer.

I mellemtiden er generalforsamlingen ble-

Bal på Navigationsskolen
En helt ny slags billede fra Navigationsskolen er lige dukket op i købmand Johannes W. Tjørnebys
arkiv. Det er muligvis Tjørneby, der som ung navigatør står som nr. 2 fra højre i bagerste række.
Med alle de hvidklædte damer i lange kjoler ligner det mest af alt optakten til et bal. Flere forhold peger på, at billedet kan være fra 1916.
Alderspræsidenterne på billedet sidder i 3. række forfra. Det er den tidligere forstander Søren Svendsen til venstre og tidligere navigationslærer Ole Mathiasen til højre.
Yderst til højre står forstander Hans Peter Hjelm, som i 1916 stod i spidsen for fejringen af skolens
50 års jubilæum.

Lørdag den 30. april, 10-13. Foreningen har et informationsbord ved Brugsens Blomsterdag.
Onsdag den 8. juni, kl. 14 og lørdag den
25. juni, kl. 14. Gravmindevandringer på
kirkegården med Svend Aage Christensen. Højst 10 deltagere pr. gang. Tilmelding pr. telefon eller sms til Svend Aage
på 5129 0569. Bagefter byder Menighedsrådet på kaffe i Sognegården.
Søndag den 10. juli, kl. 11-16. Foreningen holder åbent hus i Bogø Mølle. Medbring gerne billeder og dokumenter. Kl.
14 musicerer “Die Coronetten” med revyviser og svenske melodier (Kirsten Hansen
og Brigitte Alfter).
Onsdag den 20. juli. Afgang fra Bogø
ca. 19.15. Underholdning på færgen IDAs
onsdagssejlads. Svend Aage Christensen
fortæller om ”Handel og bryllup for fulde
sejl”. En beretning fra før dæmningernes
og broernes tid; dengang vandet bandt
mennesker med vidt forskellige ærinder
sammen. Det kunne være både kærlighed
og penge. Vi skal bl.a. høre om Rasmus
Stæhrs utallige sejladser i området og om,
hvordan og hvorfra købmandsvarerne
kom til Bogø og Stubbekøbing.
Billetter bookes på https://www.bogoestubbekoebing.dk/book

Søndag den 24. juli, kl. 14-15. På Bogø
Mølle fortæller Leif Nowicki og Svend
Aage Christensen om 340 års mølleri på
Møllemarken.

Onsdag den 10. august, kl. 14 fra Kirkepladsen. Byvandring i Gammelby med
Svend Aage Christensen, i samarbejde
med Uffe Kristensen, Bogø Taxacykel,
der kører for foredragsholderen. Der afsluttes med en forfriskning i Sognegårdens have.
Torsdag den 25. august, kl. 13 fra Bogø
Havn. 30 medlemmer inviteres til en busudflugt. Tilmelding nødvendig. Kl. 13.15
sejler IDA med bus og deltagere til Falster, hvor vi besøger Aastrup Kirke og
Moseby Præstegårdshave med kyndig
vejledning af graver Hans Henrik Hildebrand. Efter havevandringen i Moseby
kører vi til Hesnæs Havn, hvor konditoren er klar med eftermiddagskaffen.
Hjemkomst til Bogø Havn ca. kl. 17. Tilmelding pr. telefon eller sms til Svend
Aage Christensen på 5129 0569 senest 18.
august. Det begrænsede deltagertal skyldes pladshensyn i Hesnæs.
Lørdag den 26. november, kl. 14 i Sognegården. Julesammenkomst med gløgg,
æbleskiver og medbragte billeder.

Endnu ikke datosatte aktiviteter
Arkivaftner i forsamlingshuset, hvor vi
deler papirdokumenter og billeder fra egne samlinger og lærer at søge på Arkivalier Online og andre gode sider. Afholdes i
september–oktober. Max. 15 deltagere.
Video fra Bogørevyerne. En aften i
Forsamlingshuset – med introduktion ved
Freddy Jørgensen og fællessang akkompagneret af Kirsten Hansen, indbydelse
af revy-spillere m.m. Foreslås afholdt til
efteråret, fx i oktober, i den store sal.

