Erindringsværkstedet - 25 år

Torsdag d. 11. januar 2018 var en speciel dag for os nye, der stod bag arrangementet. Ja, for det første fordi vi er
nye, men nok allermest fordi, at vi havde den glæde at kunne fejre, at Erindringsværkstedet havde jubilæum. 25 år.
Eller nok nærmere 26 - 27 år, men det er bestemt da også værd at fejre. Derfor havde vi gjort lidt ekstra ud af det,
med flag og lagkage til kaffen. Og et helt orkester og sangere fra Visens Venner.
Det hele startede faktisk med Mad og Hygge i ’Sundheds Cafeen’ på New Delhi her i Faxe Ladeplads i begyndelsen af
1991. Det var Bodil Lykke Holm, Bente Jepsen og Ole Hatting der stod bag. ’Sundheds Cafeen’ blev så til
Erindringsværkstedet sidst på året i 1991 og var mere tænkt som et ’selskabeligt forum for lokalhistorikere på det
hyggelige amatørplan, hvor man kunne boltre sig i skrift og tale.’ Det fortalte æresmedlem Bodil Lykke Holm og
Bente Jepsen os meget mere om.

Tusind tak til Bodil Lykke Holm for at have husket og fortalt Erindringsværkstedets historie videre til os her i dag. Vi
skylder dig alle en stor tak, for det store arbejde du har gjort igennem tiden for især ældre her i Faxe Ladeplads. Det

må også være en glæde for dig, at det du har startet, stadig er levende og at der stadig kommer så mange for at
hygge sig og blive beriget af ’lokalhistorikere på det hyggelige amatørplan’.
En tak til Bente Jepsen, der fortalte om starten med Mad og Hygge i ’Sundheds Cafeen’ på New Delhi her i Faxe
Ladeplads

Der blev lyttet med stor genkendelse til Bodil Lykke Holms foredrag af de næsten 50 personer, der var mødt op.
Tak for kaffe og kage og for musikken fra Visens Venner, der spillede og sang: Glemmer du, så husker jeg det ord for
ord. En sang som Bodil har sunget mange gange.
Henrik Morin

