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FAKTURA
for indbetaling af kontingent for 2018

Personligt medlemskabkr. 150,-
Par medlemskabkr. 200,-
Institutions- uddannelsessted- og
foreningsmedlemskabkr. 300,-

Betaling: enten på vedlagte girokort,
elektronisk faktura eller via overførsel til
foreningskonto

reg. nr. 5301 konto 0251430

Medlemskontingent bedes venligst
indbetalt inden d. 15. februar 2018

Vi modtager stadig med tak ekstra
gavebeløb samtidig med kontingent
indbetalingen.

Dansk
Pædagogisk
Historisk
Forening
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Indhold:
 2  Leder

 3  Invitation til forårets
     medlemsmøde:
     Læring gennem leg i Zambia

 4  Ole Schutze Henriksens
     henvendelse til arbejder-
     museet

 6  Efterlysning af personlige
     erindringer fra egen børne-
     havetid.

 7  Kort foreningsnyt

 8  Forenings adresser
Det går ikke uden medlemmernes støtte,
engagement og kontingent.
Foreningens eksistens er afhængig af din
deltagelse og dit kontingent.
Derfor denne faktura med opfordring til at forny
jeres kontingent. Hvis det ikke allerede er gjort .
Vi vedlægger kun indbetalingskort til de med-
lemmer, som vi har registreret bruger det.
En manglende indbetaling betragter vi i første
omgang som en forglemmelse med mindre du
har fortalt kasserer Birgit Kragh Larsen på mail
k.aa.larsen@mail.tele.dk eller på telefon
21775748, at du ikke ønsker at forny dit
medlemskab.
Bestyrelsen

Kære Medlem

For at gøre dig opmærksom på, at tiden

nu er inde til at forny dit årskontingent til

DPHF, står fakturaen på hovedet og

lederen på side 2 af årets første

nyhedsbrev.
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Kære medlemmer

Bestyrelsen ønsker alle et godt nytår. Vi glæder os over at dagene
gradvist bliver længere og vi går i mod lysere tider. Vi håber at alle er
kommet godt i gang med det nye år.

Planlægningen af forårets aktiviteter er i fuld gang.
Onsdag den 14. marts klokken 17. 30 til 19.30
inviterer vi til forårets medlemsmøde på Borgbygård
med temaet “Læring gennem leg i Zambia”

Eva Christensen og Helena Johanneson, tidligere institutionsledere,
har været udsendt i de sidste 3 år som en del af BUPL´s internationale
arbejde og deltaget i workshops for pædagoger i Zambia.
Med udgangspunkt i at små børn lærer bedst gennem leg, har de
undervist pædagogerne i at anvende lege, sange, historiefortælling og
genbrugsmaterialer til at gøre børnene aktive og interesserede i at
lære. Se invitationen s.3

Vi håber på, at DPHF i samarbejde med Vesterbro Lokalhistoriske
Forening og Arkiv kan deltage i de

Historiske Dage i Øksnehallen den 10.-11.marts 2018

Sæt også kryds i kalenderen tirsdag den 17. april 2018 hvor vi
afholder generalforsamling og årsmøde fra klokken 17.30 til 21.00
i den rækkefølge på Borgbygård. Vi kan allerede nu afsløre at Erna-
udvalget har besluttet at lektor Karsten Tuft fra Aarhus bliver årets
Erna – modtager 2018.
Den korte begrundelse for valget bringes i pressemeddelelsen i forårets
nyhedsbrev. Dagsordenen til generalforsamlingen og invitation til
årsmødet udsendes i marts nyhedsbrevet i uge 12 lige før påske.

På side 6 efterlyser vi beskrivelser af
Positive og negative oplevelser ved at gå
i daginstitution som barn

Ole har startet en lille miniserie om dette tema i foreningens
Facebookgruppe og dette vil vi også gerne følge op her i nyhedsbrevet.
Der er to grunde til denne opfordring. Den ene er at vi mangler disse
personlige oplevelser i det historiske materiale, vi har om daginstitu-
tionernes historie. Og den anden er at vi også brug for det materiale til
at beskrive Daginstitutionernes B-sider i ord og billeder for at kunne
deltage Golden Days i september. Historiens B-sider er det over-
ordnede tema for festivalen.

Hvorfor har Arbejdermuseet ikke en historisk børnehave
i deres samling? Det spørgsmål har foreningen stillet til Samlings-
inspektør Thomas Meldgaard.
Læs henvendelsen og svaret fra Arbejdermuseet side 4 - 5

Vel mødt på den ene eller anden måde i foråret
Med hilsner fra bestyrelsen

Leder

2
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I inviteres hermed til

     Forårets medlemsmøde
     onsdag den 14.marts 2018

kl. 17.30 til 19.30 på Borgbygård

Eva Christensen og Helena Johanneson,
tidligere daginstitutionsledere i henholdsvis
Hillerød og København, har i de sidste 3 år
været udsendt som frivillige til at undervise
pædagoger i Zambia, Med udgangspunkt i at
små børn lærer bedst gennem leg, har de
undervist pædagogerne i at anvende lege,
sange, historiefortælling og genbrugsmaterialer
til at gøre børnene aktive og interesserede i at
lære.
Eva og Helena vil med ord og billeder fortælle
om de kreative metoder og den pædagogik, de
har anvendt i de workshops, de har været en
del af. Metoder som i Danmark måske er blevet
overlejret af læringsideologien og forskellige
koncepter.
Hvordan kan denne kreativitet og tænkning igen
blive en del af den pædagogiske praksis i de
danske daginstitutioner?
BUPL har, som en del af deres internationale
arbejde i samarbejde med den den Zambiske
fagforening Znut, arrangeret workshops med
titlen “Learning Through Play” for pædago-
ger i Zambia i de sidste 3 år.
    Velmødt Jytte (Hare) og Drude (Helweg)

NB
Vi byder på en let anretning
og vil derfor gerne have en
tilmelding på mail til
drude.helweg@gmail.com
eller på telefon 23 37 78 73
inden den 12.marts

med temaet

   “Læring gennem leg i Zambia”
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Ole har på foreningens vegne sat et skib i søen ved at sende
nedenstående skrivelse med invitation og tilbud om
samarbejde til Samlingsinspektør Thomas Melgaard på
Arbejdermuseet.

Vi har fået et foreløbigt svar og venter spændt på om de på
et tidspunkt tager i mod invitationen. 
Billederne er fra vores udstilling på Borgbygaard.

Åbent brev
Til Samlingsinspektør , Thomas Meldgaard Arbejdermuseet.

Hvorfor mangler der en historisk børnehave i
Arbejdermuseet?

For et stykke tid siden var min kone og jeg, på besøg på Arbejdermuseet i Rømersgade.
Jeg er medlem af en fagforening som giver gratis adgang til museet. Der er for tiden en
udstilling som de kalder “Børnenes Arbejdermuseum” og er en udstilling omkring den
russiske oktober revolution. Men ellers er der også den permanente udstilling af boliger,
forholdene, arbejdslivet, skolen og meget andet i 30´erne, 40`erne og 50`erne.
Så efter en god frokost i Slyngelstuen i det museet kalder Cafe & Øl- Halle “1892” og lidt
snak om den gode og spændende udstilling, kunne vi ikke lade være med at undre os
over, hvorfor I ikke har en børnehave, når I nu har udstillet og indrettet rum om
boligforholdene , arbejdslivet, skolen og meget andet om arbejdernes livsvilkår fra 30`erne
og fremefter,. Snakken var selvfølgelig inspireret af, at vi for ikke så siden længe var i
Aarhus i Den Gamle By til indvielsen af den børnehave, man her har indrettet, i
forbindelse med deres 70 ́ er gade.
 
Vi er en forening/samling/ museum - Dansk Pædagogisk Historisk Forening/Samling
beliggende på Englandsvej på Amager . En forening og samling der tager sig af “at
indsamle, registrere, bearbejde og formidle kildemateriale af betydning for dansk
pædagogisk historie, sådan som den er kommet til udtryk i børneinstitutioner.”
Foreninger er støtte af BUPL.
 
Så summa summarum vil vi gerne tilbyde et samarbejde og hjælpe jer, med at etablere
en børnehave enten fra 1930, 40 eller 50, hvis det har interesse.. Jeg vedlægger en række
billeder af den børnehave fra Gladsaxe Kommune engang i 50‘erne, vi har udstillet på
museet. Vi er opmærksomme på via erfaringerne fra Århus, at etableringen af en sådan
afd. i Arbejdermuseet er et mange årigt projekt.
 
Hvis dette har interesse så kontakt mig på denne mail. Foreningen/ museet kan besøges
på onsdage mellem 10 - 13 eller efter aftale. Adressen er Borgbygård, Englandsvej 358 -
2770 Kastrup. Vore hjemmeside kan findes på www.paedhist.dk og et tilsvarende
Facebook gruppe findes under navnet Dansk Pædagogisk Historisk Forening.
 
Et evt. samarbejde kunne jo starte med et besøg på vore Museum og I er hermed
inviteret.
 
Venlig hilsen
Ole Schultze Henriksen
DPHF
47530047/23727347
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14. januar 2018

Kære Ole Schulze Henriksen
 
Tak for din henvendelse, invitation og tilbuddet om samarbejde. Det er et meget
spændende spørgsmål, du rejser, og vi er meget bevidste om, at vi i vore
udstillinger ikke kommer hele vejen rundt om alle aspekter af arbejdernes
dagligdag og livet i velfærdsstaten. Vores samling indeholder også genstande fra
børnehaver, men vi har endnu ikke haft mulighed for at udstille dem i.
I de kommende år vil vi begynde at revidere vore faste udstillinger, og hvis det
munder ud i en form for formidling også af livet i børnehaverne, er det dejligt at
vide, at vi også gerne må henvende os til jer efter hjælp og vejledning.
 
Jeg tager din henvendelse op i vores samlingsafdeling, og jeg vender tilbage,
hvis vi på et tidspunkt beslutter os for tage imod din invitation.
 
God weekend!
 
Med venlig hilsen - Best regards
 
Thomas Meldgaard
Samlingsinspektør - Administrator of Collections
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EFTERLYSNING

Oles korte daginstitutions historie:

Min beskrivelse som formodentligt bliver den
korteste beskrivelse man kan forstille, da jeg
nemlig kun gik i vuggestue i 3 dage og siden
aldrig kom i institution igen. Så den beskrivel-
se bliver svær at overgå.

Vuggestuen var Dosseringens Vuggestue på
Nørrebro, og det var i 1945. (Ole er født maj
1943).
Dosseringens Vuggestue blev oprettet i 1938. 

Grunden til min korte vuggestuekarriere skyl-
des at jeg lige så snart, jeg kom ind i institu-
tionen og min mor forlod den, begyndte at hyle
hjerteskærende. En hylen som blot tiltog de
næste 3 dage og til sidst betød at pædagoger-
ne gav op og bad min mor tage mig med hjem
igen. Oplevelsen var åbenbart så afskræk-
kende for min mor at hun opgav for altid at
sende mig i vuggestue eller børnehave. Jeg
må med skam meddele at jeg selv intet hus-
ker om de dage. Måske meget naturligt, fordi
jeg ikke var så gammel, eller også er det bare
en almindelig fortrængning.

Jeg ved ikke så meget om stedet pædagogik
eller ledelsesform m.m. fra den tid, men det
kan der vel graves i. DPHF har en film fra inst.
fra 1948 som også ligger på vores hjemme-
side.  (www.paedhist.dk )

Jeanette Thillerup, der i dag er institutionens
leder og medlem af DPHF, fortalte en gang på
et medlemsmøde nogle interessante og grue-
lige historier fra vuggestuen blandt andet om
en tidligere forstanderinde, der gik igen. Det
har dog næppe været spøgelset, der skæmte
mig de 3 dage i institutionen.

I det meget materiale DPHF har om
dagsinstitutioners historie mangler der i den
grad personlige beskrivelser af oplevelser af at
være i vuggestue, børnehave eller fritidshjem
gennem tiderne. Derfor forsøger vi i vores
Facebook gruppe og her i nyhedsbrevet at
starte en miniserie om emnet.

Her er en opfordring til at beskrive din egen
oplevelse i at være i daginstitution som barn:
Tænk tilbage. Lav en kort beskrivelse af ople-
velsen. Vedlæg gerne billeder af dig og institu-
tionen fra dengang.
Også “dårlige” historier er velkommen med
tanke på, at vi i september skal deltage i
Golden Days Festival, hvor vores tema vil blive
dagsinstitutionernes B- side. Så vi har også
brug for input i den sammenhæng.

AF POSITIVE
OG NEGATIVE
OPLEVELSER
VED AT GÅ I

DAGINSTITUTION
SOM BARN
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Kort
foreningsnyt
Velkommen til følgende nye og
genindmeldte medlemmer
Birgit Ahnfeldt – Mollerup, Højvangen 64
    2860 Søborg
Ender GüvenHallingparken 1-3-4
    2660 Brøndbystrand
Søs BayerPrinsessegade 7 A,st.tv
    1422 København K
Alice KongsløvHvissingevej 37.st. th
    2600 Glostrup
Anne Marie Kongsløv, Søndervangsvej 32
    2600 Glostrup

Lukning på Borgbygård i
forbindelse med Påsken
I uge 13 holder vi lukket onsdag den 28. marts
2018 og ønsker god påske.

Fornyelse af
årskontingentet 2018
Nu er tiden inde til at til at forny årskontingentet
for de fleste af os. Vi takker jer der allerede har
overført årskontingentet for 2018. Sammen med
nyhedsbrevet sender vi girokort til jer, der
anvender dette. Vi sender en mail til de af jer,
der overfører pengene digitalt via netbank eller
via elektronisk faktura til foreningens konto i
Arbejdernes Landsbank reg. 5301 kontonr.
0251430 - forudsat vi har jeres mailadresse.
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)

Vedlagte billeder er af mig, min lillebror,
min mor og mine bedsteforældre, der efter
min korte institutionskarriere måtte passe
mig i en periode.
Hvor vidt jeg tog skade af mit ophold i vug-
gestuen er ikke rigtig til at se på mit tradi-
tionelle klasse billede fra jeg var ca.10 år.

Her var min korte og bedrøvelige historie, og
nu er stafetten givet videre til andre, der har
haft gode eller dårlige oplevelser eller bare
spændende ting at fortælle om deres første
tid i barndommens vuggestue, børnehave
eller fritidshjem.
Ole Schultze Henriksen

Lad jer inspirere af Oles beskrivelse
og skriv enten til dphf2010@gmail.com
på Facebookgruppens væg
eller til foreningens adresse

Fejl og fakta ved Drude
I efterårets nyhedsbrev i artiklen om Ulla D.
Petersens lange arbejdsliv med børn har jeg
skrevet Pedersen med d som de havde gjort i
Den grønne avis. Det er rettelig med t. Hvilket
der også står i foreningens medlemsoversigt.
Lederen af Dronning Louises Asyl hed
Margrethe Hviid og ikke Tove.
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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
Godthåbsvej 241, 2. tv, 2720 Vanløse
Tlf. 60 55 80 64
e-mail:   ullaliberg@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


