
  

 

Historisk Selskabs Bestyrelse 

Formand: 

Rene Carlsen, Kildevej 19, 2600 Glostrup. Tlf. 6061 3462 

Næstformand: 

Bent Petersen, Gl. Landevej 19, 2620 Albertslund.  Tlf. 4396 8210 

Kasserer: 

Dina Petersen, Gl. Landevej 19, 2620 Albertslund. Tlf. 4396 8210 

Bestyrelsesmedlem: 
Helene Carlsen, Kildevej 19, 2600 Glostrup. Tlf. 2671 3462 

Ebba Sembach, Gillesager 268, 11 th., 2605 Brøndby. Tlf.6112 0545 

Jens K L Jørgensen Sofielundsvej 66, 2600 Glostrup. Tlf. 2089 0641 

 

 

Glostrup Lokalhistorisk Arkiv 

Vi vil gerne minde vore medlemmer om, at der nu er rig mulighed for at 

aflevere effekter, som har relationer til Glostrup. 

Hvis det drejer sig om papirer og fotos er det naturligvis arkivet, som er 

den glade modtager, uanset om det er en gave eller blot til låns. 

 

 

Efterårsprogram 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

Tilmeldinger på tlf. 4396 8210 

Dina & Bent Petersen  

 

  



 

 

Egnstur til Psykiatrisk museum Oringe og Danmarks borgcenter 
Søndag d. 4. september Kl. 9:00 – kl. 17:00 

 

Turen starter på parkeringspladsen på Højvangsvej i Glostrup. 

 

Turen går igen i år sydpå, hvor første stop er Kongsted kirke. 

Kongsted kirke er oprindelig en romansk kirke opført i 1100-1200. I årene 

1425-1450 blev kirken fuldstændigt ændret til sengotisk stil. Kirken er også 

kendt for sine smukke kalkmalerier som dækker alle hvælvinger. 

 

Turen går videre til Psykiatrisk museum Oringe, hvor vi vil få en 

rundvisning. 

Museet giver et godt indtryk af hospitalets historie siden den første patient 

blev modtaget den 3. april 1858. Man kan bl.a. se ting fra de forskellige 

forplejningsklasser, uniformer, møbler og apparater til pleje og behandling. 

 

Herfra kører vi videre til Vordingborg, hvor vi skal spise buffet på 

Cafe og Restaurant Holger. 

 

Efter frokost skal vi dykke ned i middelalderens magtkampe på Danmarks 

Borgcenter. Forstå kongens magt, kirkens magt og den magt, du selv 

besidder. Og gå på opdagelse i intriger, alliancer og den enorme kongeborg, 

der engang tronede over landskabet i Vordingborg. 

 

Hjemover stopper vi på Udby kro, hvor der vil blive serveret kaffe og kage. 

(for diabetikere kan serveres andet end kage, oplys hvis dette ønskes ved 

tilmelding). 

 

Deltagerpris: kr. 300 for medlemmer og 350 kr. for ikke medlemmer. 

Tilmelding senest 30. august. 

 

Tilmelding på tlf. 4396 8210 Dina & Bent Petersen. 

(Alternativt på tlf. 60613462 René Carlsen) 

 

Beløbet betales i bussen og dækker transport, entre, frokost og 

eftermiddagskaffe, men ikke drikkevarer til maden. 

 

Efterårstur til Christiansborg slot med besøg i det kongelige fest 

køkken med guide 

Lørdag d. 5. november 2016 kl. 09:45, rundvisning starter kl. 10:00 
 

Mødested: Christiansborg Ridebane 27 

 

I kælderen under Christiansborg ligger det store festkøkken. Under 

omvisningen kommer vi bag kulissen til de kongelige tafler før og nu. 

Omviseren fortæller om tilberedning og servering af kongelig mad gennem 

tiderne. Festkøkkenet har en af Europas største og fineste samlinger af 

kobberkøkkentøj. 

 

Deltagerpris: kr. 30 for medlemmer, kr. 40 for ikke medlemmer. 

Tilmelding senest 1. november 

 

Tilmelding på tlf. 4396 8210 Dina & Bent Petersen. 

 
 

 

 

Gavebog: 

I forbindelse med Glostrups jubilæum udgiver kommunen en bog om 

Bryggeriet. 

Den har vi indkøbt til vores medlemmer og I får den tilsendt når den 

udkommer. 

 

 

 


