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Forsommerprogram 2015
Husk at sætte kryds i kalenderen! Alle er meget velkomne.

Signering af Peter Olesens bog ”Valby – bevar mig vel”
Valby Lokalhistorisk selskab & Arkiv indbyder alle til at komme til Mosedalvej 1, 2500 Valby
onsdag 29. april 2015 klokken 16.30.
Her vil Peter Olesen være tilstede, både til en snak om hans bog, men også til en mulighed for
at få en personlig signering af hans bog.
Bogen sælges til medlemmer af Valby Lokalhistorisk Selskab & Arkiv for 240 kroner. For ikkemedlemmer vil bogen koste 249 kroner.
VALBY – bevar mig vel fortæller om bydelens historie med nedslag i 1988, da Valby lå forsømt og
glemt af det københavnske bystyre. Bogen trækker trådene tilbage gennem historien til det Valby,
der var engang.
En klassiker skrevet af Peter Olesen. Den har været efterspurgt i mange år og er nu genoptrykt.

Kom den 5. maj kl. 16.30 i vores arkiv, Mosedalvej 1
og hør om -, se på -, rør ved undertøj.
Her er hvad foredragsholder og fremviser Margit Ambeck siger om, hvad hun vil vise:
Der er næppe andre end din oldefar, som har fået et glimt af din oldemors ”unævnelige”.
Nu har du muligheden for at se og føle på noget af det, som gemte sig inderst og beundre det fine
håndarbejde, som blev investeret i nattøj og undertøj – ofte i forbindelse med det obligatoriske
udstyr før giftermålet.
Modens forskellige krav til det ideelle ”moderne” kropsideal har skiftet med jævne mellemrum,
vaskemulighederne har ændret sig, og grænserne for, hvad man måtte vise, hvis man var en ”pæn”
pige, har sat sit præg på udformningen af såvel nattøj som undertøj i de første halvtreds år af 1900tallet.
Så kom og foretag en lille tidsrejse i tekstilernes verden.
Tilmelding til Niels Borger
Tlf.: 33 92 53 07

Rundvisning og foredrag om/i Aalholm Kirke
Arrangementet finder sted mandag den 8.juni 2015 kl. 19:30
Mødested: Aalholm Kirke, Bramslykkevej 18 A - 2500 Valby
Denne dag vil Ole Petersen, sognepræst i Aalholm Kirke, vise os rundt i – og fortælle om
kirken, og dens mange aktiviteter.
Sognepræsten vil gennem mange billeder fra bl.a. 1930’erne fortælle historien og også vise
kirkerummet, desuden vil vi høre om sognets beboeres kamp for at bibeholde deres kirke.
Vi vil høre historien om Kirken, der er opkaldt efter kroen!
Normalt er det kirken, der giver navn til den lokale kro. Aalholm Kirke er som eneste kirke i
Danmark opkaldt efter den lokale kro! Måske er det én af forklaringerne på det nære fællesskab
mellem kirken og sognets indbyggere, så nærmest alle kom op på barrikaderne, da kirken i 2010
blev indstillet til lukning.
”Det er vores kirke!” Sådan lød kampråbet, da Aalholm Kirke i efteråret 2010 blev udpeget til
lukning og da blev kendt i hele Danmark.
Vreden var stor blandt kvarterets beboere, for sognets egne beboere havde i årene 1933-39 selv
indsamlet de penge, der skulle til, for at kunne bygge en kirke i den da nye bydel – landets mest
fornemme kirke bygget i funkis.
Der bydes desuden på en kop kaffe og lidt hjemmebag.
Tilmelding senest 3. juni til Marga Sørensen, tlf. 38 71 64 67, E-post:

margasoerensen@msn.com

Rundvisning i Odd Fellow palæet.
Odd Fellow palæet her med sine unikke omgivelser og lange historie gennem tiderne budt mange
gæster fra hele verden velkommen. Nu er vi så heldige, at vi kan få en rundvisning i Odd Fellow
palæet i Bredgade.
Vi mangler for nuværende en endelig dato. Det vi ved i øjeblikket er, at det enten bliver i uge 21
eller 22. Rundvisningen koster 25,00 kr. pr. person for medlemmer.
Der kan højst deltage 25 personer, så det vil blive efter først til mølle. Man kan meddele sin
interesse, enten pr. telefon 26842706, eller via mail til lars@famejsing.com
Når jeg kender datoen vil jeg sørge for, at alle får besked hurtigst mulig.
I begge uger vil det enten blive tirsdag, onsdag eller torsdag kl. 1900.
Med venlig hilsen
Lars Ejsing

