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07/09 kl. 20
Politik kontra Teknik 
– i bl.a. den køben-
havnske Metro

14/09 kl. 20
Havtorn, Desserter, 
kager og søde sager 
v/Kim Gravenhorst

21/09 kl. 20
Dragør 
Biografforening

28/09 kl. 19
Borgmestermøde på 
Rådhuset

05/10 kl. 20
Tyske flygtninge på 
Amager fra 1945 
v/Dines Bogø

12/10 kl. 20
Ølfest a la München i 
Borgerforeningen - for 
vi er jo i Oktober!*

* de med stjerne mærkede arrangementer kræver tilmelding

JA, DET VAR SÅ DEN SOMMER? 
Nu venter vi så på efteråret med alle de flotte farver på 
træer og buske og så kommer der nok noget blæst og regn! 
(Det var så slut på efterårets vejrmelding)



Nå, men et lyspunkt er der da i sigte? 
Vores Fugleskydning lørdag den 7. no-
vember. OBS! Reserver allerede nu dagen 
til denne vor traditionsrige fest, hvor vi skal 
fejre Kong Carsten og Dronning Helle. Sel-
ve Fugleskydningen starter kl. 13.30 i salen 
og forventes afsluttet ca. kl. 16.30.
Kl. 19.00 mødes vi så igen til festmiddag. 
Der bliver flere konkurrencer og dans til det 
kendte Dragør Band ”De 3 måske 4” og en 
ny Fuglemajestæt kåres! Læs mere i næste 
program primo oktober. 
                                            Richard Barth

1546. Mandag 7. september kl. 20
Politik kontra Teknik – i bl.a. den køben-
havnske Metro.
Knud Abildgren, nu mest kendt fra Video-
gruppen på Wiedergården, var i sit aktive ar-
bejdsliv bl.a. projektchef for A/S Storebælt, 
indtil han i 1997 startede sit eget konsulentfir-
ma.  Netop i denne egenskab blev han udpe-
get til at indgå i en såkaldt ”Dispute Review 
Board”, en uvildig gruppe, der skulle afklare 
uoverensstemmelserne mellem Metroselska-
bet og den italienske togleverandør Ansaldo.
Kom og få et indblik i kampen mellem politi-
kere og bygherrer/leverandører ved de rigtig 
store anlægsprojekter i lille Danmark.

1547. Mandag 14. september kl. 20
Havtorn, Desserter kager og søde sager
Vores restauratør Kim Gravenhorst udgav 
sidste år i september bogen: Havtorn, 

Nordens citron. Kim er stadig meget forel-
sket i det lille orange bær, så derfor har han 
skrevet endnu en fantasifuld bog. Bog nr 2: 
Havtorn, Desserter kager og søde sager er 
netop lige udkommet.

Kim vil denne aften præsentere bogen og for-
tælle, hvordan det er gået med den første bog. 

1548. Mandag 21. september kl. 20
Dragør Biografforening.
Vi får besøg i vort hus af ildsjælene fra BIO-
GRAFEN. Foreningen blev stiftet i oktober 
sidste år og drives i dag helt af frivillige. 
Emner, der helt sikkert vil komme op, er: 
historien bag initiativet, erfaring fra den for-
gangne periode og allervigtigst fremtiden.
En af målsætningerne for BIOGRAFEN: 
vi/borgerne i Dragør skal fortsat have en 
biograf. Det vil blive banket ind i hovederne 
på mødedeltagerne. 



og myndigheder blev dette ikke muligt.
I et foredrag med mange fotos berettes om 
livet i lejrene, specielt med fokus på seks ud-
valgte lejre på Amager.

1551. Mandag 12. oktober kl. 20
Ølfest a la München i Borgerforeningen - 
for vi er jo i Oktober!
Tag et par af jeres yndlingsøl med, eller 
en ny I gerne vil smage (flere hvis side-
manden eller -damen skal beskænkes). Vi 
sørger for et par pølser m/brød, så vi har 
noget at ”skylle ned”...og musik, så vi kan 
komme i den rette stemning! Tilmeld jer 
på: tilmelding@borgerforening.dk, på et af 
mandagsmøderne eller til Oles postkasse 
Østerled 9, vi skal jo vide, hvor mange pøl-
ser vi skal købe - tag en tyver i lommen til 
at betale med, når I kommer.

Borgerforeningen har gennem mange år støt-
tet op om biografen ved på vore mandagsmø-
der i huset at udlodde et gavekort til to billet-
ter og denne aften dobler vi op. 

1549. Mandag 28. september kl. 19
Borgmestermøde på Rådhuset
OBS!!! TID & STED!!!
Igen i år er Borgerforeningen inviteret til at 
aflægge Rådhuset et besøg. 
Borgmester Eik Dahl Bistrup, modtager os 
ved Rådhusets indgang. Klokken 19.00 låses 
Rådhusets hoveddør og vi føres op til byråds-
salen, hvor Borgmesteren fortæller uformeldt 
lidt om kommunens aktiviteter og status.
Efterfølgende bliver der mulighed for at stille 
spørgsmål. Der bliver sikkert også budt på en 
lille forfriskning under besøget.
VIGTIGT: Døren til Rådhuset låses kl. 
19.00, så kom ikke for sent.

1550. Mandag 5. oktober kl. 20
Tyske flygtninge på Amager fra 1945 
v/Dines Bogø
I fire år, fra februar 1945, var der indkvarteret 
østtyske flygtninge overalt i Danmark.
Ved befrielsen i maj drejede det sig om 1/4 
mill. flygtninge, heraf var ca. 90.000 anbragt 
i Storkøbenhavn. På Amager var flygtnin-
gene anbragt i mange skoler, baraklejre m.v., 
der var afspærret for omverdenen.

Danske myndigheder forventede, at alle flygt-
ningene kunne sendes til Tyskland i somme-
ren 1945. Til skuffelse for både flygtningene 

1946: Danske ingeniørsoldater bevogter flygt-
ningelejren “Werft Magleby”. (Foto i privatarkiv 
af Nuværende Hollænderhal” set fra nord).

VÆRTSHUSTUR.
Mandag den 17. august 
havde vi værtshustur for 16. gang. Alle 4 
steder skulle have noget at gøre med Dra-
gør. Det første sted, vi besøgte, var Cafe 
Højden, Højdevej 9. Her har vores med-
lem Inga Kramer arbejdet. Vi fik en dej-
lig mørbradgryde med god kartoffelmos 
plus en genstand. Derfra kørte vi til NO.4, 
Peblinge Dossering 4 og nød et godt glas 
vin. Denne nordiske tapas og vinbar ejes 
af Jens Rye, som har holdt til i Magle-
bylund. Så gik turen til Kayakbar, Børskaj 
12, hvor der blev skænket gin/tonic. Her 
var relationen til Dragør, at stedet ofte får 
besøg af kajakroere fra Dragør. Vi slut-
tede den hyggelige aften på Skipperstuen, 
Amagerlandevej 92 A, hvor Inga Kramer, 
som havde haft stedet for en del år siden, 
fortalte om forskellige folk fra Dragør, 
som ofte kom i Skipperstuen. 



Næste programblad 
ventes udsendt i weekenden 10.- 11. oktober .
Eventuelle ændringer meddeles ved opslag på 
vor opslagstavle, på internettet og på møderne.

Tilmeldinger
Man kan tilmelde sig og betale til arrange-
menter på tre forskellige måder: (hvis der 
ikke står noget andet under det enkelte 
arrangement)
1. Ved mandagsmøderne til Ole Larsen eller 
mødelederen.
2. I Ole Larsens postkasse, Østerled 9 
3. Via netbank.
Via netbank benyttes “Indbetalingskort”, 
kortart 73 og konto 89491053. I meddelel-
ser om betalingen anfører man, hvem der 
tilmeldes og til hvad, samt medlemsnum-
mer, det står på programbladet. Vil man 
have tilbagemelding via mail anfør da også 
mailadresse. Husk at ved tilmelding/beta-
ling via netbank, går der et par dage, før 
vi kan se det på vores konto, tag hensyn til 
dette, hvis der er angivet tilmeldingsfrist i 
programbladet. 
Tilmeldinger til arrangementer, hvortil der 
ikke kræves betaling, sender man en mail 
til: tilmelding@borgerforening.dk

Medlemmer får 10% rabat,
når de holder fest i Beghuset og er mindst

16 personer. Husk at sige det ved aftale af 
arrangementet.

AFBUD
Har du tilmeldt dig et arrangement og bliver 
forhindret i at komme, er det meget vigtigt,
at du melder fra til OLE LARSEN, så en 
anden fra ventelisten har mulighed for at 
overtage din plads

Programbladet
Meddelelse om adresseændringer og mang-
lende modtagelse af bladet skal fortsat gå til 
kasserer Aage Beenfeldt, Engvej 52 D.

Kontingent
for år 2015 er 200 kr. pr. medlem, altså 400 kr. pr. 
par. Endnu bedre er et livstidsmedlemskab. Det 
koster 3.000 kr., garanterer mod kommende kon-
tingentforhøjelser og giver to ekstra glas øl, hver 
gang man møder op på Borgerforeningens gene-
ralforsamling. 

Hvor foregår det?
Når intet andet er nævnt, foregår møderne i 
salen i vort eget hus, Strandgade 14, det hus 
Restaurant Beghuset lejer af os. Indgang til 
salen fra Badstuevælen.

Dragør Borgerforenings adresser:
Formand: Richard Barth, Schoutgården 48
richard.barth@mail.dk
Kasserer: Aage Beenfeldt, Engvej 52 D.
aabe@post2.tele.dk
Tilmeldinger: Ole Larsen, Østerled 9.
eller tilmelding@borgerforening.dk
Hjemmesiden: www.borgerforening.dk
Hanne Kirkeberg: telefon  23 42 47 07


