PROGRAM
Husk at holde dig orienteret om de
aktuelle coronaregler
• Allan Olsen
Torsdag den 10. februar
• Generalforsamling
Tirsdag 8. marts
• Rundvisning på GEA
Tirsdag 22. marts

• Åbent hus Grønnegården,

Lokalhistorisk Samling
Lørdag den 26. marts
• Besøg på Frieboeshvile
Onsdag 27. april
• Gårdvandring
Lørdag 21. maj
• Sejltur på Bagsværd Sø
Lørdag 18. juni

FORÅR 2022
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Allan Olsen - Det begyndte
på Kildebakkegårds Allé
Torsdag den 10. februar 2022 kl. 19:00 på Hovedbiblioteket
Allan Olsen, skuespiller og tørlagt alkoholiker, fortæller om sin opvækst
i Værebroparken i begyndelsen af
1970'erne.

Tilmelding til Robert Baldorf på
robertbaldorf@youmail.dk eller på
tlf. 2484 2208 senest 6. februar.

Mød glarmesterlærlingen fra Bagsværd og hør bl.a. om karrieren som
skuespiller og vejen ud af alkoholens tåger.
Arrangementet udføres i samarbejde med Gladsaxe Bibliotekerne.
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Generalforsamling
Ordinær generalforsamling i Café Drop Inn på Telefonfabrikken
Tirsdag den 8. marts 2022 kl. 19:00
Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Aflæggelse af beretning
3. Forelæggelse af det reviderede
regnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

På valg (pkt. 6)
Kasserer Christian Hansen
Flemming Bruun
John Bøge
Suppleant Bjarne Dahlgaard
Suppleant Ivan Klitte
Alle genopstiller
På valg (pkt. 7)
Revisor Ib Olsen
Revisorsuppleant Steen Græse

Vedtægterne kan læses på vores
Forslag, der ønskes behandlet, sen- hjemmeside gladsaxelokalhistorie.dk
des til formanden. Forslagene skal
Der er ingen tilmelding til generalforvære formanden i hænde senest to
samlingen.
uger før generalforsamlingen. Se
Husk at betale kontingent 125 kr. for
adresse på sidste side her i program- 2022. Kontonummeret står nederst
met.
på sidste side.
Gladsaxe Byarkiv
Hvad er Gladsaxe
Byarkiv? Har vi både
et arkiv på rådhuset
og et lokalhistorisk
arkiv? Hvad kan
man finde i arkiverne?Det fortæller
Maria Kræmer Hansen fra arkivet om
efter generalforsamlingen.
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Rundvisning på GEA
Gladsaxevej 305
Tirsdag den 22. marts 2022 kl. 16:00
GEA er et globalt ingeniørfirma, der
blandt andet leverer anlæg til fødevareindustrien.
Firmaet startede i 1881 og har været
på en spændende udviklingsrejse,
der langtfra er slut.
Hør mere om hvad GEA kan og få en
lille rundvisning på Test Centeret.
Mødested: Gladsaxevej 305, 2860
Søborg kl. 16.00 i receptionen.

Tilmelding til Robert Baldorf på
robertbaldorf@youmail.dk eller på
tlf. 2484 2208 senest 20. marts.

Frysetørringsanlæg. Foto: GEA’s hjemmeside.
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Åbent hus på Grønnegården
Besøg Lokalhistorisk Samling, Transformervej 1, 2860 Søborg
Lørdag den 26. marts 2022 kl. 14:00
Måske har du en rigtig spændende
ting liggende i dine gemmer, som
fortæller om Gladsaxes historie siden
år 1900.
Så kan du overveje at få den frem i
lyset, så flere kan få glæde af den
ved at se den vores samling.
Under alle omstændigheder vil vi
meget gerne invitere vores medlemmer indenfor i vores samling, som
langsomt begynder at tage form.

Der bliver tid til en hyggesnak, hvor
vi gerne byder på en kop kaffe og et
stykke wienerbrød.
Der er ingen tilmelding til dette arrangement.
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Besøg på Frieboeshvile
Rundvisning og introduktion, Lyngby Hovedgade 2
Onsdag den 27. april 2022 kl. 17:00
Vi fortsætter traditionen med besøg
i vores nabokommuner, denne gang
i Lyngby-Taarbæk, hvor stadsarkivar
Mette Henriksen vil vise rundt i Sorgenfri Slotspark og haven ved Frieboeshvile.
Landstedet Frieboeshvile blev opført i 1756 af den københavnske
apoteker August Gynther som et af
de første langs Kongevejen ved Kongens Lyngby.
Frieboeshvile var fra ca. 1800 sommerbolig for den senere general
Frederik Caspar Conrad Frieboe og
hans hustru Gertrud Cathrine. Generalens efterkommere ændrede ikke på husets indretning. I 1953 solgte de huset til Lyngby-Taarbæk

Kommune. Siden 1976 har Frieboeshvile fungeret som Lyngby-Taarbæk Kommunes kulturhistoriske
museum.
I siderummenes udstillinger fortælles kommunens historie, og på første sal arrangerer Lyngby-Taarbæk
Stadsarkiv skiftende udstillinger om
den lokale historie.

Deltagelse er gratis. Begrænset antal deltagere.
Der vil blive serveret en forfriskning.
Tilmelding til Robert Baldorf på
robertbaldorf@youmail.dk eller på
tlf. 2484 2208 senest 24. april.

Frieboeshvile. Foto: Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv.
6

PROGRAM FORÅR 2022

Gårdvandring
Gårdene i landsbyen Gladsaxe
Lørdag den 21. maj 2022 kl. 13:00
med efterfølgende kaffe/Kage
Vi mødes på gårdspladsen foran
præstegården ved Gladsaxe Kirke,
Provst Bentzonsvej 1.
Herfra går vi ad Gladsaxe Møllevej
op til Egegården og tilbage via Gladsaxegård og slutter af i Laden til
kaffe og wienerbrød.
Selve turen tager ca. 2 timer og det
er gratis at deltage.

Tilmelding til Robert Baldorf på
robertbaldorf@youmail.dk eller på
tlf. 2484 2208 senest 15. maj.

Postkort dateret 5. maj 1907. Gladsaxe gadekær med Gladsaxegård i baggrunden.
Fra Gladsaxe Byarkiv.
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Sejltur på Bagsværd Sø
Vi starter og slutter ved Aldershvile Slotspavillon,
Slotsparken 30 i Bagsværd
Lørdag den 18. juni 2022 kl. 14:00
Foto: baadfarten.dk
Kom med på en dejlig sejltur på
Bagsværd Sø.
Efter sommersejlturen byder vi på
kaffe og wienerbrød på Søgården.

Tilmelding til Robert Baldorf på
robertbaldorf@youmail.dk eller på
tlf. 2484 2208 senest 12. juni.
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Beretning 2021
for Gladsaxe Lokalhistoriske Forening
Året startede i coronaens tegn, og derfor blev det et amputeret forårsprogram, hvor vi dog nåede at få generalforsamlingen gennemført. Ellers så
årets program således ud:
Maj:
Juni:
August:
September:
September:
Oktober:
Oktober/november:
December:

Foredrag med Ole Ritter og Flemming Enevold
Generalforsamling
Åbent hus på Grønnegården
Besøg på Teknisk Skole
Befæstningsdagen
80-års jubilæum
Foredrag om pastor P.E.Mathiesen af Roar Lavik
Årbogsudlevering

Der skal knyttes kommentarer til nogle af arrangementerne.
I år holdt vi Befæstningsdagen sammen med vore venner på Gladsaxefortet.
De var blevet hjemløse grundet vandskade på Gladsaxefortet, og jeg må sige, at det gav dagen et løft. Der kom endnu flere tilskuere end sædvanligt,
så vi håber, at vi kan lave et samarbejde igen i 2022.

Jubilæet gik over al forventning. Masser af medlemmer kom forbi for at
hente den smukke TRAP-Gladsaxebog, som var vores gave til medlemmerne. Der blev spist og drukket og ikke mindst snakket. Tak for de flotte taler.
Gladsaxedagen blev igen aflyst. Den er normalt en stor festdag, hvor vi kan
vise os frem og kapre nye medlemmer. I stedet var vi to gange i Mørkhøj.
Den ene gang til et arrangement ved Blågård Gymnasium, hvor alle kunne
komme med input til, hvad dette sted skal bruges til. Så var vi til Mørkhøj
Byfest ved Mørkhøj Skole. Begge steder godt besøgt og vi fik mange nye
medlemmer. Men Gladsaxedagen er at foretrække.
Der har været stor aktivitet på Grønnegården. Arbejdsgruppen har haft meget travlt med at registrere alt det indsamlede materiale. Et kæmpearbejde,
som bestyrelsen sætter stor pris på. Stor tak til jer!
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Efter 27 år sluttede samarbejdet med Eva Molin på Byarkivet. Hun havde
valgt at finde nye græsgange. Herfra skal det siges tak for årene og den viden, som vi har kunne trække ud af dig. Samtidig vil jeg byde velkommen til
Maria Kræmer Storm Hansen, der er Evas afløser i arkivet. Jeg er sikker på,
at samarbejdet vil fungere fint.
Et andet samarbejde er ligeledes ophørt. Efter byrådsvalget blev posten som
formand for KFIU (Kultur-, fritids– og idrætsudvalget) besat af to personer,
da udvalget blev det op i to. Tak til Katrine Skov, som i mange år har været
lydhør, når vi har fremsat ideer og forslag og velkommen til Pia Skou, der
overtager formandsposten i det nyoprettede Kulturudvalg.
Vi har prøvet at få en af de sidste gavlreklamer bevaret for eftertiden. Den
befinder sig på Bagsværd Hovedgade skråt overfor Bagsværd Kirke. Desværre var ejerforeningen ikke indstillet på dette, så i stedet ender det med, at
den bliver overgroet af efeu. Dermed forsvinder endnu et lokalhistorisk levn
og vel nok det sidste synlige spor af Franks Radio.
Så en lille bøn. De fleste af vore arrangementer er gratis. Derfor er det vigtigt, at I melder fra, hvis I bliver forhindret i at møde op. Den ene ting er, at
hvis du ikke melder afbud, er der nogen på ventelisten, der ikke kommer
med, og det er synd. Den anden ting er, at vi køber kaffe, kage etc. efter,
hvor mange tilmeldte der er. De sidste par gange har vi haft meget brød tilbage, hvilket er synd.
Året sluttede af med årbogsudleveringen. Igen i år et tilløbsstykke med over
300 deltagere, og vi fik udsolgt af mange af vore bøger. Tak til alle for at I
møder frem og gør dagene festlige og tak til bestyrelsen for det store arbejde. To store arrangementer på et år er hårdt, men når de så lykkes, er glæden dobbelt stor.
En stor tak til alle i bestyrelsen for det kæmpearbejde, der bliver gjort. Også
en stor tak til forvaltningen for støtte i årets løb.

Arne Fogt
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Til generalforsamlingen vil det reviderede og godkendte regnskab
blive fremlagt.
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Gladsaxe Lokalhistoriske Forening
BESTYRELSEN
Formand Arne J. Fogt
Buddingevej 350, st. th.
2860 Søborg
Tlf. 6073 4540
arnefogt@hotmail.com

Næstformand Jens Mortensen
Vandkarsevej 18 A
2880 Bagsværd
Tlf. 2461 0589
jmo@kabelmail.dk

Sekretær Flemming Bruun
Maglegårds Allé 29
2860 Søborg
Tlf. 3969 9101
flemming.bruun@gmail.com

Kasserer Christian Hansen
Marienborg Allé 35
2860 Søborg
Tlf. 2883 4342
christian.hansen@oncable.dk

Best.medl. Robert Baldorf
Søborg Torv 2, 1.216
2860 Søborg
Tlf. 2484 2208
robertbaldorf@youmail.dk

Best.medl. Lejla Thorslund
Silene Alle 5, st. th.
2860 Søborg
Tlf. 4182 3430
lejla.thorslund@gmail.com

Best.medl. John Bøge
Marienborg Park 17
2860 Søborg
Tlf. 6129 0980
mp17john@gmail.com

Suppleant Ivan Klitte
Kongshvilebakken 29
2800 Kongens Lyngby

Suppleant Bjarne Dahlgaard
Kanonvej 43
2860 Søborg

INDMELDELSE
Sker gennem kassereren Christian Hansen, christian.hansen@oncable.dk
Bank: Reg.nr. 1551, kontonummer 0006 483 437 eller MobilePay 65 31 94 .
Kontingentet er 125 kr. pr. år og dækker hele husstanden.
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