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Kære medlemmer
I år udsendes efterårets nyhedsbrev i den første kalender
vintermåned. Det er der mange grunde til. En af dem er, at vi
havde rigtig mange aktiviteter i september måned. I den
sammenhæng skal nævnes den største begivenhed nemlig
foreningens deltagelse i Golden Days Festival med åbent
hus i to dage på Borgbygård. Vi havde stor glæde af de
medlemmer, som på forskellige måder aktivt deltog i
dagene. Vores opslag i Golden Days kataloget sammen
med alle de andre aktiviteter i festivalen, opslag i fagblade,
invitationer har medført at kendskabet til foreningen er bredt

ud til mange, og det har åbnet for nye samarbejdsmuligheder inden for
det historiske og museale felt.

Se billederne og læs reportagen side 2
Næste års tema for Golden Days Festival:”Historiens B-sider” omtales
også. Temaet vil give både vores medlemmer og bestyrelsen nye
udfordringer.

Birgit og Drude deltog i BUPL´s Pensionistsektions årsmøde for at
fortælle om foreningen i pauserne og under eventuelt. Dette har sammen
med de åbne festivaldage på Borgbygård betydet at

vi fået 11 nye og 2 genindmeldte medlemmer, som vi hilser
hjerteligt velkommen på side 11

Den 1. november holdt Ole oplægget om “Fra asyl til moderne
dagtilbud” med efterfølgende rundvisning af Birthe og Ingrid specielt for
LFS medlemmer - også en udløber af vores deltagelse i Golden Days.

Den 11.september havde vi besøg af 6 bestyrelsesmedlemmer fra vores
søsterforening DMÅ i Aarhus med det formål at udvikle samarbejdet
om at indsamle, registrere og formidle den pædagogiske historie.

Læs mere om besøget side 6

Hjemmesiden og Facebookgruppen åbner for nye muligheder for at
kommunikere, hvis man har netadgang.

Læs mere om det i Oles artikel side 8

Vi betragter, som nævnt i sommernyhedsbrevet, Golden Days dagene
på Borgbygård som efterårets medlemsaktiviteter. Derudover har vi haft
flere besøg af mindre og større grupper af ledere og studerende. I forhold
til bestyrelsens samlede ressourcer venter vi derfor med flere medlems-
møder til foråret. Vi har flere forslag, ud over årsmødet og generalfor-
samlingen i slutningen af april, som vi arbejder på. Vi vender tilbage med
invitationer, temaer og datoer i januarnyhedsbrevet.
I skrivende stund her efter efterårsferien virker det lidt for tidligt at bringe
ønsket om en glædelig og fredfyldt jul. Vi gør det alligevel for at være
sikre på at få budskabet ud til alle vores medlemmer inden jul.

Alt godt, Bestyrelsen

Lukning på Borgbygård i
forbindelse med jul og nytår
Vi holder lukket
onsdag i uge 51 og 52, 2017 og
onsdag i uge 1, 2018
og er tilbage igen
onsdag den 10. januar 2018
på Borgbygård



DPHF Nyhedsbrev - november 2017

2

Golden Days dagene
på Borgbygård

Så er de meget omtalte Golden Days dage
løbet af stablen. Invitationen til dagene var lagt
ud på12 forskellige hjemmesider og Facebook
grupper - og var med i Golden Days program,
der i papirudgaven havde et oplag på 20.000.
Vi havde i den anledning lavet 3 nye foto
udstillinger:

Asyl-maleren Emilie Mundt,
Vesterbro institutionen Saxoly og
Vesterbros børn fra 70‘erne

hvor man kunne se og
høre om Fröbels
pædagogik og materialer
samt diskutere Fröbels
tanker og betydning med
Helga.
Ruth præsenterede
tidslinien
“Daginstitutionernes
historie” på PC i
stueetagen. Drude bød
folk velkommen og sammen med Birthe og
Birgit præsenterede de vores permanente
udstilling af en børnehave og en vuggestue fra
50èrne, vores arkiv, bibliotek og udgivelser.
Om torsdagen havde vi inviteret 12 børnehave-
børn fra børnehaven på Englandsvej 348. 4 børn
var på skift oppe i Montessorihjørnet. De 8
andre ville hellere lege med det “nye” gamle
legetøj i børnehaveudstillingen end at synge og
lege gamle børnesange med Tove Hammar. Det
lykkedes dog til sidst for Birgitte West at få en
gruppe til at lytte til nogle af de gamle
børnebøger, hun læste højt.

Tilmeldte besøgende på dagene var om
onsdagen 38 deltagere heraf var de 27
studerende og om torsdagen 25 og af de 25 var
de 12 børn.
Alt i alt syntes vi, at dagene var forløbet godt,
selv om vi godt kunne tænke os et større
fremmøde, specielt om torsdagen. Nogle af de
besøgene har meldt sig ind i foreningen og
andre har meldt sig ind i Facebookgruppen.

Efter dagene blev Ole inviteret af Vesterbros
Lokalarkiv til at holde oplæg om Vesterbro og
Hudegrunden.  Endvidere mødte en udstillings-

Hver dag holdt Ole oplæg om “Fra asyl til
moderne daginstitutioner”. Et oplæg der
også er blevet brugt under besøg af studerende
og DMÅ`s besøg.
Sandra Rebild (Dinny) etablerede et
Montessori hjørne i forbindelse med vores
udstilling af Montessorimaterialer, hvor de
besøgende børn under kyndig ledelse af Dinny
fik mulighed for at afprøve materialerne og
skære grøntsager og frugt i stykker. Ligeledes
etablerede Helga Schwede et Fröbel hjørne,
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leder fra København Bymuseum op
til arrangementet og inviterede os til
åbningen af museets ny lokaler i
Stormgade.

På sidste bestyrelsesmøde blev det
besluttet, at DPHF deltager i næste
års festival på trods af en længere
diskussion om, vi har kræfterne til al
den aktivitet en sådan deltagelse
kræver. Festivaldagene er fra den 7.til
23. september 2018 og bliver afholdt
under temaet “ Historiens B- sider”.
Golden Days beskriver temaet
sådan:

“Vi skal genbesøge historiens B-
sider for at få et mere sandt billede
af, hvor vi kommer fra. I en verden
fuld af falskhed med fotofiltre og
fake news er der måske i endnu højere
grad end tidligere brug for, at vi fordomsfrit
ser til-bage på de sorte pletter i vores
fælles historie. (....) Hvordan skal vi kunne
lære af historien, hvis den forskønnes eller
retoucheres?
Hvis vi kun ser fortiden gennem vores
egne øjne, sløres den. Vi er nødt til at
vide, hvad vi kommer af. Ikke kun hvad vi
ønsker at komme af. ” 

Ole
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Glimt fra
Foreningens
mange
aktiviteter i
de seneste
måneder

Genindvielse af Københavns
Bymuseum i september

Besøg af DMÅ 11. september

Golden Days

LFS medlemsmøde

Studerende på besøg
på Borgbygård
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Fotoudstillinger om:

- Vesterbro institutionen Saxoly

- Asyl-maleren Emilie Mundt

- Vesterbros børn fra 70‘erne

Vesterbros Lokalarkiv
5
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Besøg af
vores søsterforening
fra Aarhus

Den 11. september havde vi den glæde, at 6
bestyrelsesmedlemmer fra DMÅ besøgte
foreningens hus. Det var et genbesøg til vores
hos Daginstitutionernes Museumsforening  i
Aarhus i september 2016. Foreningen blev
oprettet i 1987, så den er lige 1 år ældre end
DPHF.

Besøget startede ved middagstid med en rund-
visning i vores lokaler med vægt på udstillinger-
ne af vuggestuen og børnehaven fra 1950erne.
Der var megen snak med erindringer fra den tid
og om de forandringer, der er fulgt efter. DMÅ
har haft et stort arbejde, men også glæde ved
opbygningen af en børnehave i Den gamle By.
Den rummer stort set det hele fra 1970erne, og
den så vi sidste år. Flot.
Rundvisningen forsatte i arkivet og biblioteket,
og de fortalte, at deres bogsamling var beskre-
vet og fotograferet i en database, hvilket vi
desværre ikke har overkommet endnu. Den
store fotoopsætning på 1.sal blev beundret, og
ligeledes vores Montessori hjørne og Fröbel-
udstillingen.

De glædede sig på vores vegne over hele huset,
da de selv ikke har de faciliteter, og samtidig
har DMÅ det problem, at deres nuværende
indlogering er op sagt, fordi Vejlby skole er
solgt. Aarhus kommune er dog meget positiv
over for foreningens arbejde og vil gerne hjælpe
med en løsning.

Efter frokost hørte bestyrelsesmedlemmerne
om hvordan vi havde arbejdet med og opbygget

Tidslinjen “Daginstitutionernes historie” og det
foreløbige resultat, som kan ses på vores
hjemmeside (flere årtier er undervejs). Der var
også en kort gennemgang af det PowerPoint
show, Ole har udarbejdet med henblik på vores
deltagelse i Golden Days festival ugen før, og
som bruges ved besøg med oplæg.

På det formelle møde drøftede vi arbejdet i de
to foreninger. DMÅ har stadig mange kasser
med indleveret materiale, de skal registrere,
hvor vi i øjeblikket næsten er i bund, da en del
kasser fra Saxoly og Montessori effekter netop
er sorteret ved hjælp fra et kompetent medlem.
Der blev også startet diskussion om de sam-
arbejdsprojekter, vi kan tage op. Her blev alle
typer af legepladser nævnt, bl.a. har Køben-
havns kommune stadig bemandede lege-
pladser, mens det ser sortere ud for bygge-
legepladser flere steder.
Muligheden for et tidsskrift om de større børn i
fritidshjem/ SFO blev taget op. Det afstedkom
uddelegering af opsamling af informationer via
de kontakter, man nu har ved et langt virke i
pædagogikken, og ved den interesse, som de
tilstede værende har i pædagogikkens historie.
Så må vi høre og se.

Vi drøftede også den digitale kommunikation.
Det kan være en nem og hurtig kommunikation
ved den fysiske afstand, vi har, herunder også
til medlemmer i begge foreninger. Bl.a. har
DPHF jo oprettet en Facebook gruppe, hvilket
kunne være en mulighed for DMÅ.
Se iøvrigt link til DMÅ på vores hjemmeside.

Vi besluttede i enighed at fortsætte samarbej-
det, også mødevirksomheden, så DPHF kan
forvente en invitation til næste september.
Birgit Kragh Larsen
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Vi takker Niels Falk Hansen og forlaget Dafolo
for at tilsende os bogen:

Æstetikken tilbage
i pædagogikken
På opdagelsesrejse mod ukendte mål

Redigeret af Niels Falk Hansen

Bogomtale

problematiseres, og genopdagelsen af den
praktisk-musiske faglighed forslås som en
mulig vej til at genskabe kontakten med den
pædagogiske professions egne værdier og
traditioner. Den pædagogiske historiske arv
indskrives i dette kapitel.

I studiekredsen har vi i vores diskussioner og
kronikker sat ord på vores bekymringer om, at
de pædagogiske læringskoncepter og evalue-
ringsværktøjer tilsidesætter børns egen erfa-
ringsdannelse i de æstetiske og skabende
processer, hvor de bærende elementer er det
kropslige, det sanselige, det legende og det
eksperimenterende.
Vi glæder os over at Niels har brugt nogle af
foreningens udgivelser og til at læse hele
bogen.

Niels er foruden medlem af DPHF, søn af
Annette Zahle og barnebarn af Nille Zahle

Drude

På bagsiden står, at ambitionen med bogen er
at give næring og inspiration til en tiltrængt
diskussion af den æstetiske fagligheds
aktuelle vilkår på pædagoguddannelsen og ude
i de pædagogiske praksisfelter i bredeste
forstand.

Hvad er det egentlig, de æstetiske
udtryksformer har at tilbyde pædagogikken
i dag?
Dette spørgsmål er bogens centrale omdrej-
ningspunkt, og hvert kapitel giver et særligt
perspektiv på værdien af at revitalisere den
æstetiske dimension i det pædagogiske
arbejde med børn og unge. De 9 forfattere
arbejder med forskellige forståelser af og til-
gange til begrebet æstetik.

I introduktionen med overskriften Fra kursus
tilbage i fremtiden? beskrives kort den tid,
hvor de pædagogiske uddannelsesmiljøer
boblede af kulturradikale kunsteksperimenter,
afroamerikansk jazzimprovisation og frigørende
rytme-bevægelseslege. Niels fremhæver især
Seminariet for småbørnspædagoger, Kursus,
som under Sofie Rifbjergs ledelse i den tidlige
mellemkrigstid skabte en vild og antiautoritær
smeltedigel af nye pædagogiske tilgange og
idéer. Senere blev de kunstneriske og æste-
tiske udtryksformer dyrket med den samme
glødende entusiasme som kapitalismekritikken
og de teoretiske nybrud inden for børnepsyko-
logien.

I sit eget kapitel 1. Æstetikken i pædagogik-
ken tematiseres de æstetiske udtryksformers
værdi som afsæt for børns kropslige og
eksperimenterende erfaringsdannelser.
En stigende instrumentaliseringstendens i
styringen af det pædagogiske fagområde
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Hjemmesiden
kontra
Facebookgruppen

I et stykke tid har vi i bestyrelsen diskuteret
vores hjemmeside og vores Facebookgruppe.
Fordele og ulemper ved begge, og ikke mindst
har vi savnet oplysninger om hvor meget vores
hjemmeside er blevet brugt. I modsætning til
Facebokgruppen, der har den egenskab, at man
hele tiden kan se, hvor mange og hvem der har
set opslaget. Men nu har vi fået tallene på
brugen af hjemmesiden af vores webmaster
David, og vi kan derfor også sammenligne de to
elektroniske platforme.

Antal besøgende på hjemmesiden
www.paedhist.dk fra januar til september
2017

Januar    antal besøgende    755
Februar         “        “           868
Marts            “        “         1065
April             “        “          1135
Maj;              “        “          947
Juni:             “        “           921
Juli               “        “           908  
Aug.             “        “           967  
Sep.              “        “          892

Ialt: 8.458 besøgende
Det er ikke i de tal muligt at se hvor mange af
de besøgende, der er gengangere.

Antal opslag og besøgende i vores
Facebook gruppe “Dansk Pædagogisk
historisk Forening” fra januar til
september 2017

Januar     1 opslag   antal besøgende  47
Februar   1               .....................     42
Marts      5               .....................   217
April      10              ......................  385
Maj;      15              ......................  647
Juli:        0              ......................      0
Juni        8              ......................  440  
Aug.       5              ......................  251  
Sep.       7              ......................  366  

Ialt 52 opslag som er set 2.385 gange

Gennemsnitlig er opslagene set af fra 40 til 50
pr. gang. Men som det fremgår er besøgende
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selvfølgelig afhængig af, at der har været
opslag. Facebookgruppen har i dag 77
medlemmer og vokser stille og roligt.

Det er efter min mening pæne tal for begge
platforme, uden vi dog har helt styr på hvor
mange brugere, der er på sammenlignelige
sider. At er jo relativt.

gruppen eller kommentere og diskutere de
opslag andre har lagt ind. Men dynamikken
betyder også at siden er temmelig flygtig.
Tidligere materiale komme til at ligge lagt
tilbage på siden og den er afhængig af at
nogen vil ligge noget op på siden. Men der
ingen grund til at lægge skjul på, at det med få
undtagelser har været svært at få andre end
administratoren til at slå opslag op på siden.
Men det kan vi jo lave om på.

Summa summarum:
Hjemmeside og Facebookgruppen har
forskellige formål.
Hjemmesidens er at formidle den nødvendige
information om foreningen og dens aktiviteter.
Facebookgruppens er at sikre hurtig informa-
tion og forhåbentligt diskussioner om
spændende ting, der sker i foreningen og andre
begivenheder omkring pædagogikkens historie.
Men jeg synes, at de to elektroniske platforme
på udmærket vis supplerer hinanden.

Så til sidst en opfordring til vores medlemmer,
der er på nettet, at bruge vores hjemmeside og
Facebookgruppe, der begge under navnet
Dansk Pædagogisk Historisk Forening kan
googles

Forskellen og ulemper
ved de to platforme:
Hjemmesiden indeholder al de nødvendige
information om foreningen. Praktiske oplysnin-
ger, samlingens indhold,samlingens billeder og
film, nyhedsbrevet, udgivelser, tidslinien m.m., .
Det er derfor stedet, hvor man kan fordybe sig
i hvad foreningen er, og hvad foreningen kan og
vil. Materialet bliver, hvor det er. Men hjemme-
siden er ikke særlig dynamisk. Forstået på
den måde at det er ret besværligt at bringe nyt
stof på hjemmesiden, fordi det skal ske via
vores Webmaster.

Facebookgruppen kan bruges til hurtig
kommunikation fra foreningen til medlemmer
eller til andre fra det ene minut til det andet.
Let at bruge og let at lægge materiale ind på,
og man kan dele opslagene med andre. Alle
medlemmer kan frit lægge opslag ind på
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Ulla Pedersens
lange arbejdsliv
med børn
Ulla Pedersen, mangeårigt medlem af Dansk
Pædagogisk Historisk Forening, havde inviteret
os til foredrag i Historisk-topografisk Selskab
for Lyngby-Taarbæk Kommune for at høre
Arkivar Lise Skjøt- Pedersen i ord og billeder
fortælle om “Børnehaveliv i 1950érne”
dengang kommunen begyndte at oprette dag-
institutioner. Hanna og jeg deltog.

Udgangspunktet for foredraget var Ulla´s livs-
historie og det store materiale, hun har afleve-
ret til Stadsarkivet og hendes fortællinger både
om sin børnehavelærerindeuddannelse på
Frøbel Højskolen fra 1954 til 1956 og om sit
pædagogiske arbejde som leder af Børnehaven
Mariehøj i Lyngby Vest fra 1956 til 1996.

Ulla er vokset op i Lyngby og var allerede i
børnehavealderen sur over at hun ikke måtte
komme i børnehave, fordi hendes mor gik
hjemme. Hendes fætter gik i Frøken Varmings
private børnehave, og Ulla fik lov til at komme
med ham på besøg nogle gange. Det må være
der kimen til interessen for at arbejde med børn
blev lagt.
I 1946 skulle Ulla skifte skole for at gå i mel-
lemskolen. Det ville hun ikke, så hun valgte at
gå ud skolen og blev i stedet ansat som hjæl-
pepige i Fuglsanggård Vuggestue 14 år
gammel og fortsatte som barneplejerskeelev
med særlig tilladelse fra socialudvalget.
Socialudvalgsformanden havde været på besøg
i vuggestuen og i den periode havde Ulla
skældt ham ud to gange for ikke at have
respekt for de små børn. Lederen Helga Munk
bad ham at søge dispensation for alderskravet i
socialudvalget, og da han hørte det var Ulla, var
han ikke tvivl. På socialudvalgsmødet blev han
spurgt af forretningsføreren i sygekassen om
hun kom fra en god familie. Det mente

formanden og fortalte, hvad hun hed, og da
udbrød spørgeren “Det er min datter”. Så var
vejen banet.
Ullas mor syntes ikke, hun skulle fortælle sin
travle far det. Han må have accepteret det, for
han kom hjem med flødeskumskager den
aften.
Fra sommeren 1952 til 1953 går Ulla på
Hindholm Højskole, som var forberedende til at
blive optaget på et børnehaveseminarium,
hvilket Ulla var blevet interesseret i efter sam-
talen med højskolens underviser i psykologi
Poul Jellhøj, som også var ansat på børne-
hjemmet Holsteinsminde. I denne periode
begynder Ulla også at deltage i Børnesagens
møde på Nyborg Strand og det fortsætter hun
med at gøre i mange år.

Lise Skjøt- Pedersen fortæller derefter om
Frøbels pædagogiske ideer, Anna Wulff og
uddannelsen på Fröbelhøjskolen. Hun viser
billeder af en af Ullas pædagogiske stile og
mange eksempler på de obligatoriske opgaver
eleverne skulle lave i de kreative fag, klodser,
klodsvogn, puslespil, legetøj af genbrugsmate-
rialer/værdiløse materialer, lerarbejder, kartoffel-
og linoleumstryk, syning med risting på
karklude, forskellige former for Fröbelflet,
musikinstrumenter.
Den rytmiske musik med bongotrommer og
karacas var ved at indfinde sig, og småskriftet
med Grethe Agatz “Vi rytmede, sang og dansede”
blev nævnt og vist.
Ulla kom i to lange perioder i praktik i Dronning
Louises Asyl hvor Tove Hviid var en bestemt
leder med høj moral og etik. I den sidste
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praktikperiode fik Ulla alene ansvar for en
stue med børnehavebørn. Hun fik brug for alt
det, hun havde lært. De kreative fag, legen,
musikken og traditionerne har fyldt meget i
Ullas pædagogiske praksis.

Ulla bliver som lige færdiguddannet i somme-
ren 1956 opfordret af Ida Groth fra Forenin-
gen Småbørns Vel til at søge lederstillingen i
den selvejende børnehave Mariehøj, de var
ved at oprette.
Der er mange billeder som viser Ulla´s initia-
tiv og evne til at skaffe “gaver som kom
flyvende” f.eks. et klaver til 5 års jubilæet, et
køleskab, en gammel bil, kiosken fra Ulrik-
kenborg Plads blev et legehus, skibet
Columbus inspireret af færgen ved Kulhus,
hvor de var på koloni 4 uger hvert år i Løjert-
huset. Hun tiggede om materialer hos de
handlende og hos forældrene som de brugte
til papmache og anden leg. Budgettet var
ikke stort.

Ullas pædagogiske principper, som går igen i
hendes fortællinger er, at børn kan lærer alt
og de kan gøre alt og pædagogen skal åbne
børns verden.
I 1996 gik Ulla på pension og fik overrakt
Dronningens fortjenstmedalje. I de efterføl-
gende 20 år har Ulla været vikar i børnehaven
og er det stadig, når der er brug for nogle
timers hjælp om eftermiddagen.

Drude

Kort foreningsnyt
Velkommen til følgende nye medlemmer:
Fransiska Tvede
    Boldhusgade 6,1062 København K
Claus Henriksen
    Dybbølsgade 59, 1.tv, 1721 København V
Annette Petersen
    Borgmester Jensens Allé 27 A.st.tv
    2100 København Ø
Jytte Falcham
    Markvej 84, st.tv, 4600 Køge
Annie Fink
    Brøndby Nord Vej 299, 2.tv, 2605 Brøndby
Kirsten Lei
    Bakkefaldet 28, 2840 Holte
Tove Thomassen
    Nattergalevej 15, 8210 Aarhus
Annemette Wiegel
    Rubinsteinsvej 46, 2450 København SV
Jens Philip Yazdani
    Vibevej 31, 2400 København N
Nina Verner Larsen
    Tibirkegade 13.2. th, 2200 København N
Yvonne Larsen
    Erik Eriksens Gade 11.5.tv, 2300 Kbh. S
Hanne Magnussen Malmer
   Blykobbevej 38.st.tv, 2770 Kastrup
Eva Svendsen
    Smedegårdsparken 30, 4000 Roskilde
Kirsten Christensen
    Brabandvej 20, 2610 Rødovre
Lena Winkelhorn
    Bernstorffsvej 67.2.tv, 2900 Hellerup
Pia Edsberg
   Italiensvej 47, 2300 København S

Klip fra Den Grønne Avis 24. oktober 2017

HUSK!  I Januar er det tid til
fornyelse af års kontingentet for 2018
Ultimo januar udsender vi sammen med
nyhedsbrevet brev om kontingentfornyelse
og girokort til jer, der anvender dette.
I januar sender vi en mail til de af jer, der
overfører pengene digitalt via netbank eller
via elektronisk faktura til foreningens konto
(se bagsiden) forudsat vi har jeres mail.
Vi registrerer, hvis nogle af jer automatisk
overfører kontingentet i slutningen af det
gamle eller i begyndelsen af det nye år.
Kontingentsatserne er uændret:
Personligt medlemskab kr.150,00,
par kr. 200,00 og kr. 300,00 for institutioner,
foreninger og afdelinger.
Med venlig hilsen
Drude og Birgit (Kasserer)
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Eftersendes ikke ved vedvarende
adresseændring, men tilbagesendes
med oplysning om ny adresse

Dansk historisk pædagogisk forening
co. Drude Helweg
Sprogøvej 7, st. midtfor
2000 Frederiksberg

Adresseliste

Bestyrelsen
Drude Helweg, forretningsfører
Sprogøvej 7. st. mf., 2000 Frederiksberg
mobil: 23 37 78 73
e-mail: drude.helweg@gmail.com

Birgit Kragh Larsen, kasserer
Flodvej 1, Smørumnedre, 2765 Smørum
Mobil: 21 77 57 48
E-mail: k.aa.larsen@mail.tele.dk

Ingrid Colmorten
Tagensvej 165, 2.tv. 2400 Kbh NV
Tlf. 35 81 50 09  mobil: 20 75 50 85
e-mail: ingrid.colmorten@gmail.com

Ole Schultze Henriksen
Kulhusvej 39, 3630 Jægerspris
Tlf. 47 53 00 47
e-mail: oleschultzehenriksen@gmail.com

Ruth Ingemann
Galgebakken Sønder 8-3A, 2620 Albertslund
Tlf. 43 64 09 33  mobil 29 90 51 98
e-mail:   narppi@hotmail.com

Janni Milsted
Mjølnerparken 48, 2200 København N
mobil: 28 18 17 57
e-mail: Jannimilsted@jorslevlyst.dk

Finn Thomsen
Voldboligherne 3 st th, 1426 Kbh K
tlf.: 59 91 83 13
E-mail: vimmer7@gmail.com

Suppleanter
Hanna Engelbrecht
tlf.: 45879601 Mobil: 61659601
E-mail: hanna@engelbrecht.dk

Birthe Frederiksen
mobil 28 10 20 18
e-mail: jfbronshoj@gmail.com

Birgit Lerstrup
J.P.E. Hartmanns Allé 2-B, 2500 Valby
Tlf. 36 16 22 62  mobil: 51 94 22 62
e-mail: birgit@lerstrup.dk

ERNA-udvalget
Ulla Liberg
Berggrensgade 54, 21oo Kbh. Ø
Tlf. 39 20 07 57
e-mail:   ulla.liberg@gmail.com

Lene Lind
Kirkeltevej 145, 3450 Allerød
Tlf. 48 28 00 12
e-mail:  lene.lind@mail.tele.dk

Margit Vinther
Anekæret 3, 3520 Farum
Tlf. 44 95 06 81
e-mail:   margit.vinther@gmail.com

Fra bestyrelsen: Janni Milsted

Revisorer
Ebba Jørgensen og Martin Jørgensen
Havdrupvej 124, 2720 Vanløse
Tlf. 38 74 85 92   mobil 61 78 38 74
e-mail:  ebbaogmartin@gmail.com
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Nyhedsbrevet er redigeret af Drude Helweg
Layout: Birgit Lerstrup.
Foto: Ole Schultze Henriksen m.fl.

Artikler og indlæg til kommende numre mod-
tages gerne og sendes på mail til redaktøren.

BUPL har velvilligt støttet os med trykning

FORENINGENS POSTADRESSE
Sprogøvej 7, st. midtfor, 2000 Frederiksberg
Tlf. 23 37 78 73
Giro 89 78 68 27
bank reg. 5301 konto 0251430

SAMLINGEN, Borgbygård
Englandsvej 358, 2770 Kastrup
Tlf. 35 85 69 78 - onsdag kl. 10-13


