Beretning ved Lilly Pedersen den 7. marts 2018 på Sjællandske Familielandbrugs generalforsamling.
Der har igen i 2017 været afholdt en del aktiviteter, som Familieudvalget har deltaget i.
Forårskurset er et kursus som mange af vores medlemmer og støtter har deltaget i gennem mange år.
Vi startede kurset i 2017 med et foredrag af Evald Petersen fra Sorø, Evald har igennem flere år været
en flittig foredragsholder på vores kurser. På trods af sin høje alder, omkring 90 år, har han altid sat sig
grundigt ind i de ting han snakker om. Sidste år skulle Evald fortælle om Tove Ditlevsen´s fødsel, myter
og liv i anledning af, at det var 100 år for hendes fødsel, Evald fortalte spændende anekoter fra hendes liv.
Hun fortalte i sine bøger om sin opvækst, ægteskab og sit misbrug igennem mange år, hun levede det man i
dag kalder et hårdt liv og blev kun 59 år gammel.
Efter frokost fik vi besøg af Carl-Christian Bringgaard, Carl har været med i bestyrelsen for Kongsgaardens
Venner og kender meget til Broby, idet han er født og opvokset i Broby. Han fortalte anekdoter fra Broby og
familien Bringgaard, som har sat sit store præg for Broby igennem mange år.
Pelargonier er noget vi alle har stiftet bekendtskab med. Enten har vi dem selv derhjemme eller kender
nogen der har. Vi fik besøg af Vivi Frederiksen fra Ugerløse, som er det man kalder en nørd med
pelagonier hun dyrker selv mange og har over 100 forskellige arter indenfor pelargonier. Hun fortalte
om hvordan hun dyrker og passer dem. Hun har indrettet et drivhus i sin have kun til dyrkning af
pelagonier, der er selvfølgelig indlagt varme. Vivi havde forskellige planter med og nogle af dem lignede slet
ikke pelargonier, der blev også vist nogle flotte billeder.
Næste dag fik vi besøg af Palle Frejvald fra Sorø, der igen havde været på tur med sin autocamper,
denne gang gik turen til Nordkap, hvor han kørte både i Sverige og Norge for at komme helt til Nordkap
Når de overnatter med deres autocamper, foregår det altid ude på øde steder, det betyder også at de
ser mere af den vilde natur, der er på disse steder. De nåede helt op så man kunne se hen til den russiske
grænse, men kørte ikke der ind.
Kurset sidste indslag var en sangeftermiddag med Jeannet Ulrikkeholm fra Tåstrup, mange af
deltagerne havde hørt om hende, men ikke mange havde hørt hende. Familieudvalget besluttede
at ofre lidt ekstra, idet det var sidste gang vi afholdte forårskurset. Alle der var med, sagde at det var en
oplevelse, at være sammen med Jeannet som sang og spillede på guitar, lut og cello.
På dyrskuet i 2017 var vi igen heldige med godt vejr alle 3 dage. I år havde vi ikke familiecafeen, idet
udvalget havde besluttet at lukke den ned. Der var for store omkostninger til at vi kunne få overskud på
den. Vi havde derfor kun 6 isboder, 2 boder med salg af pølser og sandwich og endelig 2 boder med
salg af æbleskiver og kaffe. Desuden leverede vi mad ud til udstillerne på pladsen. Vi havde nok at lave
alle 3 dage og vi fik et økonomisk resultat, der var på højde med det vi har haft de senere år, på trods af
at vi ikke drev familiecafeen.
Udvalget besluttede at 2017 var sidste år vi var med på dyrskuet som udvalg, så det var lidt trist, da vi
sagde farvel til alle de mennesker, der har bakket os op igennem mange år og fået en social og kulturel
oplevelse.
Vi var igen i år med på Store Hestedag, men det var lidt anderledes, idet Dyrskuet havde forstået at
udvalget ikke ville deltage, men vi har hele tiden sagt, at vi sluttede efter Store Hestedag.
Vi skulle bemande 3 udsalgssteder med pølser og æbleskiver, men måtte undvære cafeen i hal 3, på
grund af den misforståelse, der var sket med Dyrskuet.

Studieturen 2017 gik i år til Nordsjælland.
Vi startede med at køre til Helsingør, hvor vi besøgte Danmarks Tekniske Museum, museet blev
etableret i 1911 i København, det blev i 1965 flyttet til Helsingør og indeholder mange forskellige
udstillinger: Danmarks historie i miniformat er en modeljernbane, som viser historien omkring
hvordan jernbanen har udviklet sig op til nutiden. Museet indeholder også en stor samling af
fly blandt andet Ellehammers første fly en af de første DC-3 trafikflyvemaskiner og det flotte
jet-passagerfly Caravellen.
Der var mange ting at se og fordybe sig i, der var mange, der gav udtryk for, at de godt kunne have
brugt mere tid på museet - vi havde afsat 2 timer.
Efter dette spændende besøg kørte vi til Fredensborg, hvor vi indtog frokosten i et af Fredensborghusene,
som er bebyggelse der er tegnet af arkitekten Jørn Utzon, husene er udlejningshuse, som er beregnet til
danskere som har boet og arbejdet i udlandet i mindst 2 år. I forbindelse med husene er der et lille
spisested, hvor beboerne er forpligtet til at spise mindst 15 måltider om måneden. Der kan godt komme
gæster udefra for at spise. Husene ligger nabo til Fredensborg Slot.
Efter frokosten skulle vi blot køre 5 min for at komme til Orkidegartneriet, som er verdens kendt for
deres udvikling og produktion af Orkider til hele verdenen. Gartneriet har vundet mange priser og i
øjeblikket er der 4.000 forskelige arter. Det var et spændende besøg og der var meget varmt. Der var en
del, som købte blomster med hjem.
Turen sluttede på Frederiksborg Slot i Hillerød, hvor vi skulle have eftermiddagskaffe på en cafe der
hedder Leonora der ligger ved siden af Frederiksborg Slot. Efter en spændende tur gik turen tilbage til
Sorø.
Der er stadig liv i nogle af de lokale udvalg, med madlavning for mænd og et udvalg der stadig afholder
Lokal aften, med et fagligt udvalg, men ellers må vi erkende, at der ikke er så meget aktivitet som der har
været tidligere.
På Landsplan har man besluttet, at man igen i år vil deltage i Folkemødet på Bornholm i et samarbejde
med Bornholms Landbrug vil man lave nogle aktiviteter.
På Roskilde dyrskue vil man deltage med en stand i samarbejde med udvalget på Lolland-Falster idet de
har nogle midler til rest fra et projekt med jerseykalve.
Studieturen på landsplan bliver i år på Mols, hvor man skal besøge forskellige spændende steder på
Mols, turen bliver fra den 24.- 26. maj.
Der er også enighed om at samarbejdet med Dagli´Brugsen skal genoptages efter det har ligget stille det
sidste år.
Der er min sidste beretning som formand for Familieudvalget og jeg vil ridse nogle få ting af fra
historien omkring eller husholdningsudvalget som det hed før hen.
Det første lokaludvalg på Sjælland så dagens lys i 1915.
Det første udvalg for Sjælland blev nedsat i 1926 med en mand som formand
I 1935 kom det første udvalg der udelukkende bestod af kvinder.
I 1937 blev det første udvalg på landsplan nedsat med Marie Hansen, St. Heddinge som formand.
Efter denne tid er der blevet nedsat en del lokale udvalg med mange aktiviteter rundt om.
På landsplan var der i 1937, 870 lokale udvalg, det hele toppede i 1961, hvor der var 1.300
Husholdningsudvalg på landsplan. Siden da er det gået ned ad bakke med antal udvalg.

I 1987 var der på Sjælland 71 lokal udvalg og i 2017 er der 7 udvalg tilbage, hvoraf nogle kun står
som kontaktpersoner.
Dyrskuerne har vi altid været med på. I 1980 og 90erne var der store faglige udstillinger, som mange
gange blevet brugt på Fyn og Jylland, den gang betalte dyrskuet hele opbygningen af udstillingen og der
blev endda givet et tilskud til faglig bistand fra dyrskuets side.
I 1987 var der ansat 25 lokale husholdningskonsulenter og 2 landskonsulenter, i dag er der
når Niels går på pension den 1. august ingen lokale konsulenter ansat, men der er stadig en landskonsulent,
der bruger 25% af sin tid på husholdning.
Jeg vil takke alle for stor opbakning til vores arbejde igennem mange år og ikke mindst de lokale
konsulenter vi har haft igennem tiderne.

