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En kort skriftlig beretning over det forløbne år 2016.
Årets udstilling ”Fra bar mark til storlandsby” blev åbnet i forbindelse med Valby Kulturdage.
Udstillingen blev tilvejebragt som en hyldest til Ålholmkvarteret og Vigerslev Haveforstad, der
netop har fejret sit 100 års jubilæum. Udstillingen var allerede et tilløbsstykke ved åbningsdagene,
der kom ca. 100 Valbyborgere.
Af medlemsarrangementer/møder har vi haft:
Rundvisning i huse omkring Bjerregårdsvej. Det blev i stedet til en rundvisning i haverne
omkring husene.
Dette var alligevel en god oplevelse, selvom vi havde sat næsen op efter at se den såkaldte "Onkel
Toms Hytte" som var flyttet fra Nordhavn for derefter at blive genopbygget efter alle kunstens
regler på Bjerregårdsvej.
Forklædets brug og dets kulturhistorie gennem tiden
Vi afholdt et medlemsmøde i arkivet hvor Margit Ambeck fortalte og fremviste forklædets brug og
dets kulturhistorie gennem tiden
Det var meget spændende. Her fik vi en kulturhistorisk gennemgang og muligheden for at se og føle
på de gennem tidens forskellige forklæder.
I forbindelse med Valbys Kulturdage afholdt vi et arrangement: En mønsterby bliver født.
Byvandring i Håndværkerbyen
Vi hørte om Håndværkerbyen som et af de første eksempler på et planlagt ”industridistrikt” for
mindre virksomheder og en ny måde at tænke arbejdsplads på.
På turen gik vi rundt i området og kiggede på ”byen”, som den var tænkt og på det liv, der faktisk
blev og bliver levet i Håndværkerbyen. Vi var også så heldige, at komme ind i et af husene som i
dag fungerer som et værksted for en kunstner.
Sporvogne i Valby
Torben Liebst fra Sporvejshistorisk selskab fortalte i ord og billeder om sporvogne og om de to
remiser der gennem tiden har været i Valby. Desuden fik vi en gennemgang af en del af Valbys
sporvognslinier gennem tiden. Spændende arrangement, og en stor spørgelyst.
Valby
Spor af det gamle Valby
Hans Otto Lindgreen fra Valby lokalhistoriske Selskab & Arkiv fortalte og viste lysbilleder om
steder, hvor man stadig kan se glimt af tidligere tiders Valby. Før byggeriet for alvor tog fat var
Valby jo en landsby, derfor var det informativt at se og høre om, hvordan de gamle gårde og deres
marker og skel har dannet grundlag for nutidens Valby.
Der var en ivrig debat og mange gode spørgsmål. Det var en god og informativ aften.
Julehyggemøde
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Julehyggemøde
Året sluttede af med vores årlige julehyggemøde, hvor vi som sædvanlig hyggede os med kaffe og
kage. Et af vores medlemmer Kirsten Henriksen gav et informativ indlæg om baggrunden for vores
udstilling ”Fra bar mark til storlandsby”. Derefter blev der vist en film om Sydhavnens historie. Vi
sluttede af med den legendariske og traditionelle julekonkurrence. Alt i alt en rigtig hyggelig aften.
Bestyrelsen har i årets løb afholdt7 møder. Vi har også holdt i alt 4 foredrag ud af huset samt
særåbning for grupper.
Vi har gennem året haft ca. 350 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.
Sluttelig har også været en god tilgang af arkivalier, fotos samt andet der er relateret til Valby
Vi har gennem året være så heldige, at Merete Carstens, Birgitte Lund, samt Lene
Christiansen næsten hver mandag/tirsdag igen har ydet en kæmpeindsats for at få indskrevet vores
arkivalier (bøger, fotografier, m.v.) i vores arkivdatabase. Ved årets udgang var der nu i alt
registreret 7.792 arkivalier. En stor tak til Merete og Birgitte og Lene.
For at skabe mere kendskab til vores selskab, har vi fået videreudbygget vores 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.
Helge Rørdam Olesen er vores ansvarlige for hjemmesiden, en stor tak for den store indsats.
Arrangementsudvalg
Vi har nedsat et arrangementsudvalg, der allerede har bevist deres værdi, gennem god kreative
arrangementer.
En stor tak til de meget kreative bestyrelsesmedlemmer, Per Jensen, Kirsten Walther, Helge
Rørdam Olesen samt det aktive medlem Bent Roloff.
Huslejen har nu heldigvis nået sit leje, og vores håb er at der fremover forhåbentligt kun vil være
minimale stigninger.
Københavns kommune Kunst og Kultur har i 2016 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 2016. Fremhæves skal også vores kasserer
Marga Sørensen for det store arbejde med regnskabet.
Jeg vil slutte af med at takke alle vores medlemmer for deres interesse for Valby. Det betyder
meget for Valby lokalhistoriske Selskab at have en stor støttekreds omkring vores arbejde med at
indsamle og bevare Valbys historie og drive arkivet på Mosedalvej, derfor er det dejligt at
medregne dig/Jer som medlemmer.
Lene
Lene Helt Christiansen/formand
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