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En kort beretning over det forløbne år 2015 i selskabet og arkivet.
Årets udstilling ”Valbys kvinder - Foregangskvinder” blev åbnet i forbindelse med Valby
Kulturdage. Udstillingen blev tilvejebragt som en hyldest til de kvinder, der var foregangskvinder i
forbindelser med kampen for valgret, der medvirkede at kvinder fik stemmeret i 1915.
Det er en udstilling om 9 kvinder, der har haft tilknytning til Valby.
Af medlemsarrangementer/møder har vi haft:
En rundvisning og foredrag om/i Aalholm Kirke; hvor sognepræst Ole Petersen viste os rundt i –
og fortalte om kirken, og dens mange aktiviteter gennem årene, bl.a. hørte vi også om sognets
beboeres kamp for at bibeholde deres kirke, og vi fik også muligheden for at prøve præstekjolen.
Rundvisning i Odd Fellow palæet der med sine unikke omgivelser og lange historie gennem
tiderne budt mange gæster fra hele verden velkommen. Nu var vi så heldige, at vi få en spændende
rundvisning i Odd Fellow palæet i Bredgade.
Vi afholdt et medlemsmøde i arkivet hvor Margit Ambeck fortalte og fremviste undertøj
gennem tiden. Det var meget spændende da det næppe var andre end ens oldefar, som har fået et
glimt af din oldemors ”unævnelige”. Her fik vi muligheden for at se og føle på noget af det, som
gemte sig inderst og beundre det fine håndarbejde, som gennem tiden blev investeret i nattøj og
undertøj – ofte i forbindelse med det obligatoriske udstyr før giftermålet.
Vi har også afholdt et medlemsmøde, hvor Peter Olesen mødte op, både til en snak om hans
genoptryk af bogen ”Valby – bevar mig vel”, men vi fik også til en mulighed for at få en
personlig signering i bogen.
Der har været afholdt en fantastisk trylleforestilling, hvor vi også fik muligheden for at få
historien om Valbys tryllekunstnere. I Valby har vi i over 100 år haft mennesker med tilknytning
til MAGI. Ældst er så vidt vides, Nic. Hansen på Steins Plads, Truxa og Gulli, samt Lapinelli og
Markó. De to sidste har tilsammen over 125 års erfaring af trylleri, ledte os ind i magiens verden og
gav en fænomenal trylleforestilling.
Så har vi også afholdt et spændende foredrag om det mystiske København, hvor
foredragsholder Lars Thomas fortalte alt det, der ikke står i en guide om København. Både de sjove,
mystiske og lidt uhyggelige historier, som f. eks. hvor Christian den fjerde gemte reservenøglen til
Rosenborg Slot, og hvad der skete da Fanden var løs i Laksegade.
Året sluttede af med vores årlige julehyggemøde, hvor vi som sædvanlig hyggede os med kaffe
og kage, og hvor vi sang gode danske julesange, og havde andre underholdende indlæg, som
sædvanligt afsluttede vi aftenen med den legendariske og traditionelle julekonkurrence.
Bestyrelsen har i årets løb afholdt 8 møder. Vi har også holdt to foredrag ud af huset samt
særåbninger for grupper.
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Vi har gennem året haft cirka 380 besøgende, og det er jo ganske godt. Endvidere får vi et stadig
stigende antal spørgsmål vedrørende Valby via e-mails fra hele landet, samt via vores hjemmeside
og der har været en god tilgang af arkivalier, fotos samt andet er relateret til Valby
Vi har gennem året være så heldige, at Merete Carstens, Maria Weileby og Birgitte Lund næsten
hver mandag igen har ydet en kæmpeindsats for at få indskrevet vores arkivalier (bøger, fotografier,
m.v.) i vores arkivdatabase. En stor tak til Merete, Maria og Birgitte.
For at skabe mere kendskab til vores selskab, samt for eventuelt at få nye medlemmer har vi
fået en hjemmeside, hvor målet er, at det skal være muligt både at søge informationer, men også at
se vores store samling af fotografier samt billeder af vores malerier. Hjemmesiden er under stadig
videreudvikling, og vi modtager gerne bidrag og kommentarer.
Huslejen har nu heldigvis nået sit leje, som gør at vores håb er, at der fremover forhåbentligt kun
vil være minimale stigninger.
Københavns kommune Kunst og kultur har i 2015 igen bevilget penge til arkivets husleje uden
hvilken driften ville være umulig – endnu engang en varm tak for det.
Vi var også så heldige at få bevilget penge til delvis dækning af vores kontorhold.
Til slut vil jeg takke bestyrelsen for godt samarbejde i 2015. Fremhæves skal også vores kasserer
Marga Sørensen for det store arbejde med regnskabet.
Jeg vil slutte af med at opfordre alle til at udbrede kendskabet til vores forening og gerne
skaffe nye medlemmer.
Lene
Lene Christiansen/formand
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