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PROGRAM EFTERÅR 2019 
 

Gladsaxedagen 
Lørdag den 24. august 
 

Gladsaxes transiranske forbindelse 
Torsdag den 26. september 
 

Befæstningsdagen 
Søndag den 29. september  

Rejsekongen af Gladsaxe 
Tirsdag den 22. oktober 
 

Film om venskabsbyerne 
Mandag den 28. oktober  
 

Årbogsudlevering  
Lørdag den 7. december 

 
 

Fra den festlige indvielse af den gamle kirkeklokke Skt. Hans aften den 23. juni 2019 
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Gladsaxedagen 
Plancheudstilling med salg af vores udgivelser 
Lørdag den 24. august 2019 kl. 13:00-17:00 
 

Vi deltager med eget telt på Gladsaxe-

dagen, hvor vi viser vores udstilling og 

sælger ud af vores udgivelser. 

Kom forbi og få en snak med besty- 
relsen. Tag gerne et kommende med-

lem med. Nye medlemmer får denne 

dag en særlig velkomstgave med hjem.  
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Gladsaxes transiranske forbindelse 
Foredrag ved Morten Hansted 
Torsdag den 26. september 2019 kl. 19:00, Hovedbibliotekets store sal 
 

Den transiranske jernbane blev bygget 

af danske ingeniørfirmaer tilbage i 

1933-38. Arkitekten K.T. Seest, der 

stod i spidsen for byggeriet af Teherans 
hovedbanegård, har også tegnet mange 

huse i Søborg og boede selv i Gladsa-

xe.  
Morten Hansted har skrevet bogen, 

"Danske eventyr i Iran" og fortæller 

om byggeriet af den transiranske jern-
bane og om koblingen mellem Søborg 

og dette fjerntliggende eksotiske land 

gennem billeder, film og rekvisitter. 
 

Deltagelse er gratis. 

Tilmelding til Robert Baldorf: 
robertbaldorf@youmail.dk eller pr. tlf. 

2484 2208 senest fredag den 20/9. 
 

 
K.T. Seest 

 

 

 

 

Søborghus Allé 9, tegnet af Seest i 1927 
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Befæstningsdagen 
Bagsværdfortet åbnes for publikum 
Søndag den 29. september 2019 kl. 11:00-14:00 på Bagsværdfortet 
 

Vi deltager i Befæstningsdagen ved at 

invitere til åbent hus på Bagsværdfor-

tet. Et oplagt udflugtsmål for en tur 

med nysgerrige (børne)børn. 
 

I fortets bagside ligger kasematbyg-

ningen, hvor der fandtes belægnings-

rum, køkken m.m. På den anden side  
af en tværgående gang fandtes fortets 

ammunitionsmagasiner.  
 

Vi åbner den sævre jerndør, så fortets 
hemmelige indre kan udforskes. Det 

bliver også muligt at komme op på for-

tes tag, hvor man rigtigt kan fornemme, 
hvor stort et bygninsværk, der er tale 

om. 
 

Fortet havde ca. 10 meter brede grave 

liggende som to flankegrave og en stru-
begrav. Skråningerne var ubeklædte, 

men på indersiden var fortet omgivet  

af en 1½ meter høj betonmur hvorpå 
var monteret et højt stormgitter. Kun 

på Bagsværd Fort er gitteret bevaret. 
 

”Ung i Gladsaxe” kommer forbi med 
deres kaffevogn med vafler og kaffe/te, 

som er gratis.  

Vi sørger også for en toiletvogn. 
 

Deltagelse er gratis. Ingen tilmelding. 

 

 
Et af fortets spidse hjørner efter færdig-

gørelse af den udvendige restaturering 
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Rejsekongen af Gladsaxe 
Foredrag ved Thyge Jensen 
Tirsdag den 22. oktober 2019 kl. 19:00, Hovedbibliotekets store sal  
 

Gennem 14 år har Thyge Jensen stået 

for Gladsaxe kommunes pensionist-
arrangementer, og han vil fortælle om 

forskellige hændelser og ejendomme-

lige episoder, han har oplevet som ar-
rangør af kurser, rejser, skovture mv. 

Deltagelse er gratis. 

Tilmelding til Robert Baldorf: 

robertbaldorf@youmail.dk eller pr. tlf. 
2484 2208 senest fredag den 18/10. 
 

Gladsaxe Kommune har i årtier arrangeret 

årlige pensionistudflugter. Her th. ses Bir-

git Fjelde og Else Konradsen som guider 

på udflugten til Marienlyst 25. juni 1970. 

 

 
 

 

 

 

 
Mange  udflugter er i tidens løb blevet arrangeret af lokale foreninger. Her er Handels-

foreningen for Søborg og Omegn på udflugt til Asminderød Kro i 1936.  
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Film om venskabsbyerne 
Filmaften om Gladsaxe Internationale Venskabsforening (GIV) 
Mandag den 28. oktober 2019 fra kl. 17:00, Bibliografen 
 

Klokken 17:00 genåbner plancheud-

stillingen om venskabsbyarbejdet i 
Gladsaxe, som er  lavet af Eva Molin, 

leder af Gladsaxe Byarkiv. 

 

Klokken 18:00 begynder filmaftenen 
om venskabsbyarbejdet. Gladsaxe Film 

og Videoklub og Gladsaxe Bladets tid-

ligere redaktør Jørgen Olsens har sam-
let en kalvakade af filmklip fra Gladsa-  

xe kommunes og GIV’s mange ven- 

 skabsarrangementer og rejser fra 1962 

og frem. 
Der er klip fra internationale venskabs-

byarrangementer i bl.a. Gladsaxe, 

Wedding og Wilmersdorf i Berlin, 

Split, Koszalin, Klagenfurt og Sutton. 
 

Det bliver en aften, hvor mange histo-

rier og minder kan genopfriskes. 
 

Deltagelse er gratis. Ingen tilmelding. 

 
 

 
GIV på besøg i Split 2008 
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Årbogsudlevering  
Få årbogen og en forfriskning i godt selskab 
Lørdag den 7. december 2019 kl. 10:00-12:00, Hovedbibliotekets store sal 
 

 

Årets højdepunkt for os alle, hvor den 

længe ventede årbog præsenteres. Mød 
op og få en snak med forfatterne.  

Der er også mulighed for at betale kon-

tingentet på 125 kroner for året 2020 
og få en lille forfriskning. 

Der vil i november blive udsendt en 

særskilt indbydelse til dette arrange-

ment. 
Deltagelse er gratis. Ingen tilmelding. 
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Bestyrelsen                           

 

Formand Arne J. Fogt 
Buddingevej 350, st. th. 

2860 Søborg 

Tlf. 60 73 45 40 

arnefogt@hotmail.com 
 

Sekretær Flemming Bruun 

Maglegårds Allé 29 

2860 Søborg 
Tlf. 39 69 91 01 

flemming.bruun@gmail.com 
 

Best.medl. John Ejsing 
Solnavej 20, 2. tv. 

2860 Søborg 

Tlf. 60 57 51 23 
john.ejsing@hotmail.dk 
 

Best.medl. Robert Baldorf 

Søborg Torv 2, 1.216 

2860 Søborg 
Tlf. 24 84 22 08 

robertbaldorf@youmail.dk  
 

Best.medl. Lejla Thorslund 
Silene Alle 5, st. th. 

2860 Søborg 

Tlf. 41 82 34 30 
lajla.thorslund@webspeed.dk 

Næstformand Jens Mortensen 
Vandkarsevej 18 A 

2880 Bagsværd 

Tlf. 44 44 05 89 

jmo@kabelmail.dk  
 

Kasserer Knud A. Jensen 

Bagsværd Hovedgade 159, 3. lejl. 5 

2880 Bagsværd 
Tlf. 44 98 45 72 

knud.anders.jensen@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Suppleant Svend Breum 

Højmarksvej 7 

2860 Søborg 

Tlf. 20 65 57 68 

musse-svend@sport.dk 
 

Suppleant Annette Ljungvall 

Branddamsvej 13 
2860 Søborg 

Tlf. 61 70 66 37 

ljungvall@icloud.com 
 

 

Indmeldelse 
Sker gennem kassereren Knud. A. Jensen, knud.anders.jensen@gmail.com 

Bank: Reg.nr. 1551, kontonummer 0006 483 437. 
 

Nyheder 
Det er vigtigt, at vi har din email-adresse. Så kan vi orientere dig direkte, hvis en 
uventet aktivitet dukker op. 

Du kan få nyheder direkte i din indbakke ved at sende en email herom til kassereren 

Knud A. Jensen, knud.anders.jensen@gmail.com 
 

www.gladsaxelokalhistorie.dk 
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