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Kommende Aktiviteter - 2003. 

Velkommen til ny sæson! 

D. 15 september kl. 19.00. Medlemsmøde i Bibliotekscafeen. 

Historien om Avedørelejren. 

Lejrens sidste milit�re kc;immandant, Qt;ier:>Jl�n.fil1t K.A.�nudsen fo�æller 
om stedets histollitisWMt��M?i TPi��f'Se��ra teknisk forvaltning 
beretter om projektet, deAAatl.tR�§��ffl;r at Hvidovre Kommune 
overtog arealet. Avedørelejren 

2650 Hvidovre 

D.02 oktober kl. 14.00. Indvielse af "Historiens Hus" i Avedørelejren. 
Indvielsen er blevet proklameret flere garig og så blevet udsat, men nu er 
det alvor. Bygningen har gennemgået en total renovering og fremstår nu 
som en smuk ramme om det historiske indhold. 
De lokalhistoriske foreninger i Avedøre og Hvidovre har samarbejdet om 
en åbningsudstilling over temaet.: 

"Gartnerier i Avedøre/Hvidovre 1880-1950". 

13. oktober. kl. 19.30 medlemsmøde i Bibliotekscafeen. 

Fra den 3. til den 16. november 2003 er der i Rytterskolen en udstilling 
om ulykken ved Valby Gasværk. 1965. 

10. november. kl. 19.30 medlemsmøde i Bibliotekscafeen. 
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Tværpilen og Lokalhistorisk Selskab havde for 9. gang i samarbejde med 
Hvidovre Kommune arrangeret 3 udflugter med "Aktiv Sommerferie". 
De tre dage var den 24., 25. og 26. Juni 2003. 

Vi startede med at besøge oldtidsbopladsen i Lejre d. 24., hvor alle børne
ne bl.a. var ude at sejle i eger (udhulede træstammer). 
Den 25. tog vi til Nationalmuseet, hvor vi blandt meget andet så Nydambå
den og en guide viste os rundt og fortalte om alt det spændende der er at 
se på museet. 

Den 26. tog vi til Hollufgård som ligger på Fyn, hvor alle morede sig med 
at lege sig op gennem tiderne fra istid til nutid. Vi blev godt hjulpet af en 
naturvejleder. Derefter tog vi til H.C.Andersen- museet i Odense. 
Alle dage var der afgang fra.Rytterskolen kL .�QO og. hje171komst ca. kl. 
1700. --,c : -1,. :· 
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Åbent Hus i Avedørelejren 

Den 28. august og den 9. september slog Avedørelejren porten op for hele 
befolkningen, og der var mange, som tog imod indbydelsen. Historien var 
ikke det, som fyldte mindst ved arrangementet. Selv om Historiens Hus 
endnu ikke er indviet eller færdigindrettet, bød det på en lille udstilling om 
Avedørelejren. Udstillingen og huset blev besøgt af noget over 200 gæ
ster, som glædede sig over det smukke hus og den informative om end 
lille udstilling. 
Historien blev yderligere præsenteret på en historisk rundvisning i hele 
lejren, hvor godt 50 personer deltog. 
Avedørelejren er allerede nu blevet en bydel, som ikke bare har sit særeg
ne præg gennem den spændende bebyggelse. Der er også en engageret 
stemning blandt beboerne, som går varmt op i lejrens historie. 
Anna Laustsen har for Historiens Hus fastholdt nogle indtryk af arrange
mentet d. 28. august. 

Fortsættes på næste side. 

3 

I 



1. Historiens Hus holdt åbent, selv om vi må vente til d. 2. 

oktober med at bese hele huset. Til gengæld vistes en 
lille fin udstilling om Avedørelejrens ældre og nyere 
historie. 

1. Cirkusmuseet havde gratis adgang denne aften, og 
mange Hvidovre-borgere fik set, at museets samlinger 
byder på artisthistoriske perler, som rigtig folder sig ud, 
når man får en rundvisning af en af de engagerede 
omvisere. 
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1. Lederen af Historiens Hus, Poul Sverrild, stod for en 
historisk rundvisning. Gruppen står her ved lejrens 
smedie. På samme tid foregik en generel rundvisning 
og en arkitekturfaglig rundvisning, så på en gang var 
der knap 200 personer på rundvisning i Avedørelejren 
ud over dem, som var på rundvisning i Station Next 
(filmvæksthus for unge mennesker), Filmbyen og 
Cirkusmuseet). 

1. Kommunaldirektør Jens Frederik Jørgensen førte an for 
den største rundvisning i lejren. Her er gruppen 
fotograferet ved en af 
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På alarmpladsen kunne man på dagen få undervisning i 
kuglespillet Petanque. 

.,., .. .-� 
"Billetkontoret" ved porten havde lynende travlt med at 
udlevere adgangskort til de mange arrangementer i 
lejren. 
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I Avedørelejren li var der også åbent hus med pølser, øl og 
vin og forevisning af et par lejligheder, hvor man kunne se 
Istandsættelse og indretning af de gamle 
mandskabsboliger. 

Ved gymnastiksalen 
var der underholdning 
med harmonika og 
violin . 
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