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En forening fødes 

Lokalhistorisk Forening blev stiftet 26. april 1994 ved et møde på Gammel Hellerup Gymnasium. 

Forinden havde en personkreds omkring redaktør Bent Ziegler arbejdet på at få et grundlag for en 

sådan forening dvs. mødeprogram og vedtægter for foreningen. Der kom 20 deltagere til mødet, 

hvor Bent Ziegler blev valgt som formand. Der var almindelig enighed om, at Danmarks dengang 

syvendestørste kommune burde have en lokalhistorisk forening, der var opstået et tomrum. I 

løbet af sommeren fremstillede bestyrelsen en såkaldt agitationsfolder, denne gav en 

medlemstilgang, således at foreningen efter blot et år havde knap 200 medlemmer, dvs. at der var 

økonomisk basis for arbejdet. Kontingentet var i 1994 100 kroner for enkeltmedlemmer og 150 

kroner for par, dette indebar, at der igen var mulighed for at udgive bøger. 

Bestyrelsen diskuterede på deres første møder, om tyngden i foreningen skulle lægges på 

afholdelse af møder, udgivelse af skrifter eller ekskursioner. Man enedes om at lægge vægt på alle 

tre dele. Som bekendt har foreningen i de forløbne 25 år både udgivet bøger og afholdt 

arrangementer, idet vinterhalvåret bruges til indendørs foredrag, mens den lyse årstid er egnet til 

vandre- eller cykelture rundt i vores spændende kommune 

Forgængerforeningen 

Den tidligere forening:" Historisk-topografisk Selskab for Gentofte Kommune" var blevet nedlagt i 

slutningen af 1990, idet der ikke var nogen formandskandidat, og fordi medlemstallet var vigende. 

Den havde eksisteret i 67 år, idet den var stiftet i 1923. Denne hæderkronede forening havde 

udgivet rigtig megen lokalhistorisk litteratur; her er der især grund til at nævne L. Gotfredsens 

monumentale indsats gennem et langt liv for at dokumentere Gentoftes historie. Foreningens 

bogbestand samt arkiv overgik til den nye forening. 

Foreningens formål 

Efter samråd med tilsvarende lokalhistoriske foreninger fik man sammenstillet nogle 

formålsparagraffer, og for at undgå at den nye forening skulle sygne hen som dens forgænger 

vedtog man, at lade formanden vælge på generalforsamlingen og altså ikke "ud fra bestyrelsens 

midte". Der har i alle årene været seks bestyrelsesmedlemmer udover formanden og et mindre 

antal suppleanter udover revisor og revisorsuppleant. 

Foreningens formænd gennem de 25 år 

Foreningen har i de forløbne 25 år haft fire formænd: foreningens stifter redaktør Bent Ziegler var 

formand fra 26. april 1994 til 21. april 1998. Han efterfulgtes af lektor, cand. scient. Niels Ulrik 

Kampmann Hansen, der var formand i de næste seks år frem til 2004, hvorefter han i de næste 15 

år var bestyrelsesmedlem, i den fleste år som næstformand. 
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Foto af foreningens to første formænd. Bent Ziegler (siddende), Niels Ulrik Kampmann Hansen (til 

venstre) og i midten lokalhistoriker og forfatter Hans Jørgen Poulsen. Foto fra bogreception 14. 

november 1997. 
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                  Til venstre Finn Holm-Jørgensen  

                                ovenfor Flemming Noes-Rasmusssen 

 

 

Herefter blev advokat cand. jur. Finn Holm-Jørgensen formand; det var en post, han bestred frem 

til 2012. De seneste syv år har cand. scient. et mag. Flemming Noes-Rasmussen været formand. 

 

 

Bestyrelsesmedlemmer gennem 25 år 

Ud over de tre seneste formænd, der alle har siddet i kortere eller længere tid i bestyrelsen 

nævnes her i kronologisk orden: Hasse Neerbek, Harriet Tranum-Jensen, Lisbeth Linnemann, 

Halvor Pedersen, Lis Holck, Hanne Tarp, Rolf Lystrup Andersen, Else Brade Johansen, Kristian 

Hvidt, Kaj Vilhelm Torp, Anette Giertsen, Lene Fordsmann, Jane Sandberg, Helle Thomsen, Michael 

Ørnø, Inge Panduro, Niels Nørgaard, Karen Hoffmann, Karsten Jensen Kyed, Ning de Coninck-

Smith, Annemette Sørensen, Ulla Djurhuus, Jesper Morville og Helle Juul. 

Herudover har der været et antal suppleanter, revisorer og revisorsuppleanter i løbet af 

foreningens første 25 år. 
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Æresmedlemmer og overordentlige medlemmer 

Helen Schou var æresmedlem i foreningen frem til sin død. 

 

 

Foreningens æresmedlem Helen Schou (1906-2007 ) fotograferet i sit atelier med "Den jyske 

hingst" og tranerne i Tranehaven.. Foto fra 1997. 

Den tidligere formand og foreningsstifter Bent Ziegler blev ved sin afgang i 1998 som formand 

udnævnt til overordentligt medlem, dette er en ærestitel, der medfører kontingentfrihed. 

Hasse Neerbek blev i 2006 ligeledes udnævnt til overordentligt medlem som påskønnelse af hans 

langvarige indsats for foreningen og hans medvirken til dens oprettelse. 

Harriet Tranum-Jensen blev i 2011 udnævnt til overordentligt medlem, hun havde siden 

foreningens oprettelse fungeret som en effektiv sekretær. 
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Faneindvielse og Jubilæum 

Foreningens fane blev indviet 3. november 1995 ved en højtidelighed i Øregårdssalen. Borgmester 

Hans Toft slog det første søm i, som det sig hør og bør, hvorefter Bent Ziegler slog det næste søm 

i. Herefter sang man "Viftstolt på Codans bølge". Fanen blev indviet på formandens 75-års 

fødselsdag. 

 Samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv 

Foreningen har i mange år haft et forbilledligt samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv, der har 

fornemme arkivalier i form af fotos og andre arkivalier. I foreningens første år var arkivar Harriet 

Tranum-Jensen en vigtig del af foreningens liv, og siden har personale og frivillige hjulpet med 

fremskaffelse af arkivalier i forskelligt omfang.  

Medlemmerne 

Medlemstallet har i de senere år været stigende, og foreningen har i jubilæumsåret omkring 500 

medlemmer. Som medlem får man tilbud om at deltage i arrangementer og får uddelt 

publikationer. Se Bilag 1 og 2. Kontingenter er i jubilæumsåret 200 kr for enkeltmedlemmer og 250 

kroner for par, mens institutioner betaler 400 kroner årligt. Vores publikationer udføres af frivillig 

arbejdskraft, og de støttes af kommunale tilskud 

Økonomi 

Foreningens økonomi har i de seneste 24 år været varetaget af bestyrelsesmedlem 

oversygeplejerske Hanne Tarp. Takket være tilskud fra kommunen og fonde samt et øget bogsalg 

har vi været i stand til hele tiden at have råd til vores publikationsvirksomhed og foreningens 

øvrige drift. Foreningen har en økonomi, der muliggør et fortsat højt ambitionsniveau på 

arrangements- og udgivelsessiden. 

Fremtiden for en kulturforening 

Foreningen er i dag i vækst. Til arrangementer kommer der en del af vores medlemsskare, mens 

alle modtagervores publikationer. Det er forskellige personer, der kommer til forskellige typer af 

arrangementer, idet der naturligvis er forskellige interesser og tid til at deltage. Foreningens 

publikationsserie "GentofteJournalen", er indtil videre ophørt, men med temahæfterne i A4-

format og med et bedre kort- og illustrationsmateriale er foreningen kommet i kontakt med en 

bredere skare. Jeg håber og tror, at foreningen vil bestå i de næste 75 år, men der er næppe 

mange af de nuværende medlemmer, der når at opleve dette. Foreningen er i god gænge. 
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Gentofte Kommunes Initiativpris for 2018 gik til foreningen 

 

 

Den 8/6-2018 modtog Niels Ulrik Kampmann Hansen en velfortjent pris af borgmester Hans Toft. 
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Bilag A: Foreningens publikationer 

Foreningen valgte at kalde sine tidlige publikationer for GentofteJournaler, idet den tidligere 

forening havde kaldt sine for Gentoftebogen, der udkom i perioden 1971-1985. Før dette tidsrum 

var der udkommet Meddelelser fra Historisk-Topografisk Selskab for Gentofte Kommune, der især 

udkom i århundredets første halvdel, og som findes indbundet i fem digre bind. 

 

GentofteJournalen 1995 indeholdt seks artikler spændende fra Gentofte Stadions tilblivelse over 

Hellerup is til Gentoftes borgmestre; herudover var der foreningsstof som begivenhedskalender og 

årsberetning. GentofteJournalen 1996 rummede artikler om Karen Volfs konditori, det lokale politi 

og den Konservative vælgerforenings historie udover foreningsstoffet. GentofteJournalen 1997 var 

helliget Gentofte Brandvæsens museumsforening, Hellerups veje, kunstneren Otto C. samt den 

hedengangne Globus Aero Klub i Hellerup samt en oversigt over årets lokalhistoriske litteratur 

udover foreningsstoffet. 

 

GentofteJournalen 1998-1999 var tematiseret omkring Gentofte Sø, dens historie og anvendelse. 

GentofteJournalen 2000 var skolehistoriens årbog, her var der artikler om offentlige og private 

skoler, gymnasier samt personalhistorie i form af skoleerindringer. GentofteJournalen 2001 

handlede om "De grønne områder i Gentofte", den spændte fra statsskovene over parkerne til 

moser og kæmpehøje. 



9 
 

 

GentofteJournalen 2002 skiftede format fra det tidligere A5-format til kvartformat. Årbogens titel 

var: "Gentofte Brandvæsen - 100 år i ilden", og udgivelsen skete i samarbejde med Gentofte 

Brandvæsens Museumsforening. Det flottere udstyr, især på billedsiden, blev muliggjort ved 

fondsmidler, herved indledtes en ny æra i foreningens bogserie. 

 GentofteJournalen 2003 handlede om "Visionære Villaer" med artikler om landsteder, 

arkitekttegnede huse, havehuse og villahaver. 
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GentofteJournalen 2004 havde titlen "Veje i Gentofte" og var egentlig en opdateret udgave af L. 

Gotfredsens bog af samme navn. Erfaringen her viste, at det kan være en svær proces at 

genudgive og forny tidligere publikationer. 

 

GentofteJournalen 2005 hed "Vangedes Lokalhistorie" og var tildels bygget på artikler, der var 

publiceret i Vangede Avis’s tidligere årgange. Denne bog blev hurtigt udsolgt, og den viste, at 

lokalpatriotismen i Vangede i høj grad er levende i vore dage. 
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GentofteJournalen 2006 havde titlen "Kirkegårdene i Gentofte" og samlede op på den samlede 

kirkegårdshistorie og kirkegårdenes kulturhistorie. 

 

GentofteJournalen 2007 hed "Befæstningsanlæg i Gentofte" med indledende afsnit om 

Landskaber og Kanalprojekter, her var overblikket over befæstningerne i Gentofteområdet fra 

betonfæstningen fra 1885 til 1920. 
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GentofteJournalen 2008/2009 handlede om en af vores kommunes slotte nemlig Bernstorff. Her 

spændte indholdet fra Bernstorff-slægten over fyrsteboligen/slottet til slotshaven. 

 

GentofteJournalen 2010/2011 hed "2900 Hellerup set i bakspejlet" og rummede artikler fra 

roklubber til skoler og industrier. 
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GentofteJournalen 2012/2013 var en kommenteret registrant med titlen "Monumenter og 

Mindesmærker - erindringssteder i Gentofte". Her samledes op på vores kommunes rige kulturarv 

af monumenter fra konger til borgerlige og kunst i det offentlige rum. 

 

GentofteJournalen 2014/15 er foreningens hidtil sidste årbog i denne serie. Journalens titel er 

"Charlottenlund slot, park, skov og mennesker gennem 400 år”, og den rummer artikler om 

området herunder også fiskeriundersøgelserne og forlystelserne. 
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I de senere år har foreningen især udgivet Temahæfter, hvor der indtil videre er udkommet otte 

hæfter, der handler om kommunens enkelte kvarterer. Disse temahæfter er: 

Jægersborg - slot og by 2014 

Det centrale Gentofte 2015 
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Ordrup - fra Bondeby til Villaby 2016 

Skovvejskvarteret og Ermelunden - fra Bernstorffs Hovmarker til Villakvarter 2016 

 

Skovshoved - fiskerlejet der blev mondænt 2017 

Vangede og Dyssegård - Det vestlige Gentofte 2017 
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Bernstorffsvej - fra Studiebyen til Slotshaven 2018 

Klampenborg - Udflugtsmål og eksklusivt Boligområde 2018 

 

 

 

Det er hensigten at afrunde denne serie, så alle kommunens kvarterer bliver dækket. 
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Foreningen har desuden udsendt følgende bøger til medlemmerne: En genudgivelse af Johannes 

Jørgensens skrift: Fra Gjentofte Kommune (fra 1905), Gentofte Kino - 75 år i filmens tjeneste, 

Tryggehvile - et landsted gennem tiderne og Ordrupvejs Butiksliv. 

Herudover har foreningen udgivet et antal småtryk i duplikeret form. Udover Mærkedage kan 

nævnes følgende: De tyske flygtninge i Gentofte 1945-1946, Johannes Jørgensen og Gentofte, 

Jægersborg Kirke, Vilvorde og landstederne, Vandtårne i Gentofte, Topografier om Gentofte og 

Gentofte Sø - en oversigt. 
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Bilag B: Foreningens møder og udflugter 

Foreningens første tur i 1994 gik til billedhuggeren Helen Schous villa "Højstrup", derefter besøgte 

man Bernstorff Slot og i foråret 1995 hørte foreningen om "Sølyst" og Brandstationen, og foråret 

afsluttedes med en bustur til de kommunale haver. Efteråret 1995 besøgtes "Svenske Villa" i 

Bernstorffparken, og der var foredraget "Dreng i Hellerup". Foråret 1996 bød på ture til Hellerup 

og Vangede kirker samt havde et foredrag om August Strindberg. Efteråret 1996 var helliget 

arrangementer om Hvidøre, Gentofte Kirke, "Svenske Villa", Christiansholm Slot og "Strandvejen 

før og nu". I foråret 1997 besøgtes Ellehammer-laboratoriet på Kildegårdsvej, og der var foredrag 

om gymnasiearkitektur, mens der om efteråret var en tur "Gå med i Lunden" og foredrag om 

Kystbanen og Dyrehavsbakken.  

I 1998 var der et foredrag om barndomsminder fra Hellerup, byvandring i Gentofte by, rundvisning 

på Tuborg, besøg på Søholm og besøg i Gentoftes to eksisterende vandtårne. Foråret 1999 var der 

besøg på Rytterskolen i Brønshøj samt rundvisning på Ordrup Cykelbane. Der fortsattes så med et 

foredrag "Glimt fra Gentofte - dengang og nu", en rundvisning på Kastellet, rundvisninger på 

Bernstorff Slot og Slotshavens bunker efterfulgt af byvandringer i Skovshoved og Vangede. Efter 

sommerpausen besøgtes Hvidøre Slot, foredragene "Kampen om Kystvejen" og "Kollektiv trafik i 

Gentofte”. Forårssæsonen 2000 bød på foredrag om "Det danske Spejderkorps" i Gentofte, besøg 

på Eremitageslottet, en byvandring i Vangede og arrangementet "Omkring Bernstorff". Senere 

besøgte vi Jægersborg Kaserne, Ræveskovsvandtårnet og Jægersborg vandtårn, og senere hørte vi 

foredrag om byplanlægning i Gentofte samt om Nordisk Film og gentofteborgeren Ole Olsen. Året 

2001 begyndte med foredrag om NESA og om Sankt Andreas Kirke. I 2002 hørte vi om "Arkivalier i 

Gentofte", befæstningshistorie og en vandring langs fæstningskanalen. Senere kunne vi høre 

foredrag om "De kongelige Jagtveje i Gentofte, om Fæstningskanalen, Bernstorff Slot og Gentofte 

Kirkegård. Året sluttede med besøg på Bellevueteatret og på Gentofte Politistation. Foråret 2003 

var helliget de lokale banker og erhvervslivet samt en tur til Ermelundens gravhøje. 

Året 2003 begyndte med et foredrag om "Skovshoved før Kystvejen", derefter var et teaterstykke: 

"Grevens Lod" om de Bernstorffske reformer på trappen foran slottet, hvor foreningen ydede en 

indsats på flere områder. Foråret fortsatte med besøg på Charlottenlund Travbane, et foredrag 

med titlen: "Villabebyggelse i Mellemkrigstiden" og et besøg på den nye Hellerup Skole. Efteråret 

bød på foredrag om Hagedorns indsats i diabetesforskningen, om plejehjemmet Dohns Minde og 

en bogreception i anledning af udgivelsen af "Visionære villaer". Året 2005 havde besøg i 

Insulinmosen, på Eremitageslottet, en lokalhistorisk skattejagt i Gentofte by, besøg på 

Christiansholm Slot efterfulgt af rundvisninger på Bernstorff Slot. Efteråret 2005 begyndte med 

rundvisning på Hellerup Kirkegård, besøg i Brobæk og Ordrup Moser samt besøg i Vangede Kirke. 

Året 2006 rummede besøg i Ordrupgårds Park, rundvisninger på Bernstorff samt foredraget med 

den spændende titel: "Prinsessen og det halve kongerige". Året bød også på hestevognsture på 

Jægersborg Allé samt et foredrag om Øresundskysten omkring 1800 og sangerindeuvæsenet i 
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Charlottenlund. I foråret 2007 var der et foredrag om Gammel Hellerup Gymnasium og Hartvig-

Møller, og det sluttede med et foredrag om Skovgården - Nordens parnas. Om efteråret hørte vi 

om Nordisk Film, om Charlottenlund Slot, om Bernstorff Slot og om Charlottenlund Fort. Året 2008 

bød på filmaften i Øregårdssalen, foredrag om dansk revy, "På sporet af den skjulte historie", 

Eremitagebesøg, vandretur i Gammelmosen og byvandringer i Gentofte og Vangede. I efteråret 

2008 var der mulighed for "En eftermiddag på Galoppen", høre om Sankt Andreas Kirke, bese 

Charlottenlund Fort samt høre om Charlottenlund Slots historie: "Fra Jagthytte til Slotshave. Året 

sluttede med et foredrag om Gentoftes bebyggelseshistorie. I løbet af 2009 var det muligt at høre 

om det kongelige familieliv på kommunens slotte, om  kulturarv og arkitekten Arne Jacobsen, 

cykeltur langs fæstningskanalen, rundtur i Forstbotanisk Have og besøg på Vangedehuse.  Året 

2010 begyndte med en rundvisning på Gentofte Brandstation, derefter var der filmaften i 

Øregårdssalen og en rundtur til nogle af Gentoftes gravhøje. Derefter så vi for sidste gang den 

gamle politistation, mens generalforsamlingsforedraget handlede om Danmarks Akvarium, der nu 

snart forlader vores kommune. Vi besøgte Helene Elsass Center på Uglemosen og Tennishallen på 

Rygårds Allé. Efter sommerpausen var der omvisning i Studiebyen og derefter på Charlottenlund 

Fort. Det traditionelle besøg på Eremitagen fandt også sted for sidste gang, mens året sluttede 

med at vi hørte om Skovshoved Skoles historie. 

I 2011 hørte vi om Hellerups grundlægger C.L. Ibsen, om Trafik i Gentofte, derefter var der besøg 

på Sølyst efterfulgt af en cykeltur på Skovruten. Senere var der besøg på Vangedehuse, et foredrag 

om "Flammen" og "Citronen", mens året sluttede med en omvisning af Gentofte Kirkes nye 

glasmalerier. Året 2012 begyndte med et besøg på brandstationen efterfulgt af et foredrag om 

Skovshoved Skole. Dernæst var der et foredrag om Bomhuse og bompenge og en "Salon" på Sølyst 

efterfulgt af et besøg på Gentofte Brandmuseum i Hellerup, der fejrede 25-års jubilæum. I 

forbindelse med kommunens Kultur- og Festdage var der mulighed for at stige på veteranbussen i 

Vangede. Hellerup Strandhave fejrede sit 100-års jubilæum, hvor vi var inviteret til at høre om G. 

N. Brandts ikoniske haveanlæg. Efteråret indledtes med en byvandring i Gentofte by under 

overskriften: "Ak hvor forandret". Derefter fulgte en rundtur i Skovshoved Havn og en tur langs 

Hvidørebækken. Året sluttede med besøg på Brandmuseet. I 2013 hørte vi om Skovshoveds 

historie, om kommunens biografer, om Charlottenlund Slot, Gentofte sø og Dyssegårdsparken 

samt om Charlottenlund Skov efterfulgt af bustur i Jægersborg og litteraturture i Hellerup. Foråret 

sluttede med en tur i Ræveskovsvandtårnet.  Efterårssæsonen begyndte med et tur i Forstbotanisk 

Have, foredrag om Gentofteforfattere, et causeri om Gentofte før og nu, besøg på Øregaard 

Museum samt hos Saxo Bank og DONG. I 2014 hørte vi om skolelovene af 1814, Saxo Bank, 

Rygaards Skole, Ræveskovsvandtårnet, Garderhøjfortet, om topografisk kort over Gentofte, 

foretog en byvandring i Jægersborg og sluttede forårssæsonen med en "Tour de Arkitektmosen" 

dvs. Hundesømosen. Efterårssæsonen begyndte em en tur i Charlottenlund Slotshave, fortsatte 

med et besøg på Schäffergården, foredrag om Gentoftes landboreformer og om dansk 

skolebyggeri med Gentofte Kommune som eksempel, og året sluttede med et foredrag om 

Jægersborg Slot og bys historie. I 1915 hørte vi om Skt. Lukas Stiftelsen, gik på byvandring i 
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Jægersborg, hørte om Dyssegårdskirken, besøgte Hvidøre Slot, Skt. Josef Søstrenes Skole og 

Domus Hagedorn. Foråret sluttede med byvandring i det centrale Gentofte. Efterårssæsonen 

rummede besøg i Tuborg Haveby, rundvisning i Vangede Huse, rundvisning på Skt. Andreas 

Kollegiet, besøg på Gentofte Rådhus, foredrag ved Birthe Philip, besøg i Vangede Kirke og året 

sluttede med et besøg på Bellevue Teatret. 

I 2016 var der ture til Charlottenlund Travbane, foredrag om frihedskæmperen Johs, besøg på 

lokalhistorisk Arkiv, forårstur på jagt efter kulturspor i Ermelunden, foredrag om "Guld og grønne 

Skove", hundehistorier! fra Gentofte, vandreture i Skovshoved Havn, Ordrup, det centrale 

Gentofte og Charlottenlund Skov og Slotshave, foredrag om Jægersborg Sogn og sognekirke, 

Vandretur i Hellerup-området og besøg på Blindeinstituttet , foredrag om forfatteren Johannes 

Jørgensen, besøg på Sølyst, foredrag om Hellerups byudvikling og om Befæstningsanlæg i 

Gentofte, foredrag om trafikanlæg i Gentofte og til sidst Hellerup Roklub. 

I 2017 var der foredrag om "Jægersborg Slot og parforcejagten”, Vilvorde og landstederne langs 

Vilvordevej, om Skovshoved Havns udvikling, om Hovmarksgården og dens udstykninger, Gentofte 

statsskove og de kongelige jagtveje, de tyske flygtninge i Gentofte, en byvandring i Tuborg-

området, et foredrag om barndom under besættelsen, vandreture i Klampenborg, i det centrale 

Gentofte og i Skovshoved Havn. Dernæst var der besøg på Schäffergården og rundtur i det gamle 

Jægersborg, foredrag om det katolske miljø i Ordrup, besøg på Garderhøjfortet og Christiansholms 

Batteri (Bananfortet) og sluttelig i tennishallen på Rygårds Allé. 

I foreningens 24. år 2018 lagde vi ud med at besøge et overset museum i Kommunen: Skomuseet, 

dernæst var der bogreception om temahæftet om Vangede/Dyssegård, foredrag om Arne 

Jacobsens byggeri i kommunen og om Strandvejsgasværket samt om Gentofte sø. I forsommeren 

var der vandretur i Skovvejskvarteret, og en bogreception om temahæftet om Bernstorffsvej. I 

forsommeren var der byvandringer i det centrale Gentofte i Skovshoved og i Klampenborg-

området. Efter sommerpausen var der foredrag om vejnavne i Dyssegårdskvarteret, besøg på 

Christiansholm Slot og i Hellerup Rosenhave. Derefter holdt vi åbent i Christiansholms Batteri og 

fik en rundvisning i sydenden af Bernstorffs Slotspark. Året sluttede med foredrag om Gentoftes 

posthistorie og om Knud V. Engelhardt. 

I jubilæumsåret 2019 har der været foredrag om kong Frederik VIII, om landsteder i Gentofte og 

om Ordrupvejs butikker frem til jubilæumsfesten, hvor foreningens historie bliver fortalt. 

Sammenfattende kan det ses, at foreningen har afholdt rigtig mange arrangementer rundt 

omkring i vores dejlige kommune. Nogle steder er blevet besøgt to eller flere gange, og nogle få 

gange har vi været uden for kommunegrænsen. Men der sker hele tiden ændringer i kommunen, 

så der er nok at tage fat på i fremtiden med foredrag, vandreture og besøg på slotte, institutioner 

og andre bygninger. Foredragene har især været af stedshistorisk tilsnit, men der har også været  

personalhistoriske.  


