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PROGRAM FORÅR 2019 

Besøg på Novozymes 
Onsdag den 20. februar 
Tirsdag den 26. februar  
 

Ordinær generalforsamling 
Onsdag den 6. marts 
 

Erhard mod monopolet 
Onsdag den 20. marts  
 

Modstand 
Mandag den 8. april  
 
 

Besøg på Mosegården  
Mandag den 6. maj 
Onsdag den 8. maj 

 

Modstandsgruppe VII fra 3. kompagni 
Maj 1945 
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Tilmelding til arrangementer 
 

Husk, at tilmelding til arrangementerne er bindende.  

Ved forfald SKAL der meldes afbud. 
 
 

 
Fra rundvisningen ved Gladsaxe Kirke i foråret 2018 
 

 
Fra genåbningen af Bagsværdfortet i efteråret 2018 
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Besøg på Novozymes i Bagsværd 
Novozymes, Brudelysvej 26 
Onsdag den 20. februar kl 14:30 og tirsdag den 26. februar kl. 13:00 
 

Kom med indenfor på Novozymes, 

hvor byrådsmedlem Pia Skou vil 

fortælle om Novozymes historie og 
vise rundt i demo-laboratorierne.  

 
Novozymes er verdens førende virk-
somhed inden for produktion af indu-

strielle enzymer.  Enzymer er protei-

ner, som i naturen sætter gang i bio-

kemiske reaktioner i alle levende orga-
nismer. Det er enzymer, der omdanner 

maden i vores maver til energi og de 

visne blade i skoven til kompost. 
Novozymes finder enzymer i naturen 

og optimerer dem til brug i industrien. 

Her erstatter de kemikalier og sætter 
skub i produktionsprocesserne, så der 

spares energi og spildet reduceres. Om 

alt dette og meget mere vil vi høre på 

besøget.  
 

 Det kan være svært at finde en parke-

ringsplads, så kom i god tid. Eller tag 

bus eller cykel.  
Der må IKKE fotograferes indenfor 

under rundvisningen. 

Ved besøgets start udleveres et gæste-
kort, som bæres synligt under rundvis-

ningen og afleveres ved besøgets af-

slutning. 

Bemærk, at der er trapper i bygningen. 
Besøget forventes at vare ca. 2 timer. 

 
Deltagelse er gratis. Dog maks. 30 del-
tagere pr. gang. 
 

Tilmelding til Robert Baldorf: 

robertbaldorf@youmail.dk eller pr. tlf. 
2484 2208 senest fredag den 8.februar. 
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Ordinær generalforsamling 
Foreningens årlige generalforsamling 
Onsdag den 6. marts kl. 19:00 i Café Drop Inn på Telefonfabrikken 
 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Aflæggelse af beretning 

3. Forelæggelse af det reviderede 
regnskab til godkendelse  

4. Behandling af indkomne forslag 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Valg af bestyrelse 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

8. Eventuelt 

Vedtægterne kan læses på foreningens 
hjemmeside gladsaxelokalhistorie.dk.

 
 
Forslag, der ønskes behandlet, sendes 

til formanden. Forslagene skal være 

formanden i hænde senest 2 uger før 

generalforsamlingen. Se adresse på sid-
ste side her i programmet. 

 

Der er ingen tilmelding til generalfor-
samlingen. 

 

 På valg (pkt. 6) 
Formanden  

  Arne Fogt 

Bestyrelsesmedlemmerne  
  Jens Mortensen 

  Lejla Thorslund 

  Robert Baldorf. 

Suppleanter 
  Annette Ljungvall 

  Svend Breum. 

Allle modtager genvalg.  

På valg (pkt. 7) 
Revisor  

  Mogens Larsen 

Revisorsuppleant  

  Steen Græse 
 

Valgperioden  er 2 år, dog 1 år for sup-

pleanter. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Efter generalforsamlingen 
Efter generalforsamlingen fortæller 

tidligere byrådsmedlem Kim Wessel-

Tolvig erindringsglimt fra sit spænden-
de liv indenfor politiet. 
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Erhard mod monopolet 
Teaterforestilling på Grønnemose Skole, Høje Gladsaxe Torv 4,  
Onsdag d. 20. marts kl. 20:00 
 

Året er 1963. DR bygger TV-byen midt 

i velfærdsstatens mønsterkommune. 

Det eneste TV i Danmark. Den eneste 
stemme vi hører, når vi tænder fjern-

synet. DR er klar til at levere public 

service til hele folket. Men byens tid-

ligere borgmester Erhard Jacobsen ser 
rødt. Han ser et DR, som manipulerer! 

Erhard går til kamp mod monopolet. 

Han vil sikre en alsidig fortælling om 
Danmark. 

I Peter Langdals instruktion udfolder 

Mungo Park årtiers krig mellem en af 
Danmarks store bykonger og DR’s 

røde lejesvende.  

 I stykket vækkes monopolet til live og 

der stilles skarpt på de aktive lyttere og 

seere, som  revsede alt fra Cirkeline til 
Tine Bryld.  

I Mungo Parks forestilling følger vi  

kampen om danskernes holdninger og 

værdier. Måske vandt Erhard til sidst? 
Engang så vi alle det samme. I dag er 

vi alle hver vores tv-station. 

 
 

Tilmelding sker ved at overføre 50 kr. 

pr. deltager til kto. 1551-0006483437 

senest søndag den 10. marts. Ved 
overtegning returneres beløbet. Husk 

derdor tydelig afsender. Også gerne 

telefonnummer. 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj08tTh5dbfAhVjtosKHePaBAIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.mungopark.dk/hvad-ved-du-om-erhard-jacobsen/&psig=AOvVaw3MshwG6RGdKbFlt1SGQhn1&ust=1546782940066115
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Modstand 

Foredrag på Gladsaxe Hovedbibliotek 
Mandag den 8. april kl. 19:00 
 

Foredrag om den danske modstandsbe-
vægelse  

Den 23. februar 1945 bortførte friheds-

kæmperne den næstkommanderende 

for Svend Staal-gruppen, restauratør 
Henning Walthing, og afhørte ham i en 

villa på Klausdalsbrovej i Buddinge. 

Bagefter blev han ført ud i Hareskoven 
og skudt.  

Niels-Birger Danielsen har udgivet to 

bind af et firebindsværk om den danske 

modstandsbevægelse. Hør ham fortælle 
om nogle af de begivenheder, der trak 

blodige spor gennem Gladsaxe.

 
 

Arrangeres i samarbejde med Gladsaxe 

Bibliotek. 

Deltagelse er gratis.  

 
 

Tilmelding til Robert Baldorf: 

robertbaldorf@youmail.dk eller pr. tlf. 
24 84 22 08 senest fredag den 5. april. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Niels-Birger Danielsen 
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Besøg på Mosegården 

Mosegården, Skovgårds Allé 37, 3500 Værløse  
Mandag den 6. maj og onsdag den 8 maj; begge dage kl. 19:00 
 

Mosegaarden i Værløse, som kan date-

res tilbage til slutningen af 1700-tallet, 

danner rammerne om lokalhistorien i 
Furesø Kommune.  

Udstillingens tidslinjer og historiske 

kort giver besøgende mulighed for at 

danne sig et kronologisk overblik over 
udviklingen i Furesø Kommune. Her 

kan man opleve, hvordan livet i oldtid-

en og i middelalderen har udspillet sig, 
og hvordan udviklingen inden for bl.a. 

skovdrift, skoler, kirker, det politiske 

styre, teknik og forsyning generelt har 
formet sig.  

Vi får en guidet rundvisning på ca. en 

time og slutter af med en halv time om 

stedets mange kister. 

 
 

Deltagelse er gratis, dog maks 25 

deltagere pr. gang. Museet ligger kun 
600 m fra Værløse S-station. 

Tilmelding til Robert Baldorf: 

robertbaldorf@youmail.dk eller pr. tlf. 
24 84 22 08 senest fredag den 3. maj. 
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Bestyrelsen                           

 

Formand Arne J. Fogt 

Buddingevej 350, st. th. 
2860 Søborg 

Tlf. 60 73 45 40 

arnefogt@hotmail.com 
 

Sekretær Flemming Bruun 

Maglegårds Allé 29 

2860 Søborg 

Tlf. 39 69 91 01 
flemming.bruun@gmail.com 
 

Webmaster Jens Mortensen 

Vandkarsevej 18 A 
2880 Bagsværd 

Tlf. 44 44 05 89 

jmo@kabelmail.dk  
 

Best.medl. Robert Baldorf 

Søborg Torv 2, 1.216 

2860 Søborg 

Tlf. 24 84 22 08 
robertbaldorf@youmail.dk  
 

Best.medl. Lejla Thorslund 

Silene Alle 5, st. th. 
2860 Søborg 

Tlf. 41 82 34 30 

lajla.thorslund@webspeed.dk 

Næstformand John Ejsing 

Solnavej 20, 2. tv. 
2860 Søborg 

Tlf. 60 57 51 23 

john.ejsing@hotmail.dk 
 

Kasserer Knud A. Jensen 

Bagsværd Hovedgade 159, 3. lejl. 5 

2880 Bagsværd 

Tlf. 44 98 45 72 
skovdraget@privat.dk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Suppleant Svend Breum 

Højmarksvej 7 

2860 Søborg 

Tlf. 20 65 57 68 

musse-svend@sport.dk 
 

Suppleant Annette Ljungvall 

Branddamsvej 13 

2860 Søborg 
Tlf. 61 70 66 37 

ljungvall@icloud.com 
 

 

Indmeldelse 
Sker ved henvendelse til kassereren Knud. A. Jensen, skovdraget@privat.dk 

Bank: Reg.nr. 1551, kontonummer 0006 483 437. 
 

Nyheder 
Det er vigtigt, at vi har din email-adresse. Så kan vi orientere dig direkte, hvis en 

uventet aktivitet dukker op. 
Du kan få nyheder direkte i din indbakke ved at sende en email herom til kassere-

ren Knud A. Jensen, skovdraget@privat.dk. 
 

www.gladsaxelokalhistorie.dk 
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