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En mærkelig tid 
Efter et første halvår gennemlevet 
med tilbageholdt åndedrag håber vi 
på lidt mere normale tider i efter-
året, så vi undgår nye aflysninger. 
Vi kan dog allerede nu forudse, at 
reglerne om at holde afstand og god 
håndhygiejne vil fortsætte, hvilket vi 
beder alle huske ved vores arrange-
menter. Husk at passe på dig selv og 
dine medmennesker. 
Vi vil ved hvert enkelt arrangement 
vurdere, om der skal træffes særlige 
forholdsregler og hvor mange, der 
forsvarligt kan deltage. Dette vil vi 
orientere om på hjemmesiden og i 
forbindelse med de enkelte arrange-
menter. 
Der er altid stor interesse for at del-
tage i arrangementerne og ofte må vi 
melde udsolgt. Husk derfor at melde 
afbud, hvis du trods tilmelding bliver 
forhindret i at deltage. 

 

 

PROGRAM FOR EFTERÅRET 2020 
 

• Rundt i Bagsværd 
Lørdag den 29. august 
 

• Rør ved en letbanevogn 
Lørdag den 19. september 
 

• Oplev et fort - også indefra 
Søndag den 27. september 
 

• Pastor Mathiesen 
Onsdag den 28. oktober 
 

• Hvordan arbejder politiet? 
Mandag den 16. november 
 

• Årbogsudlevering 
Lørdag den 5. december 

EFTERÅR 2020 
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PROGRAM EFTERÅR 2020 

Kom med på en 5 km vandretur i det 
kendte og ukendte Bagsværd, hvor 
foreningens næstformand Jens Mor-
tensen vil fortælle om huse og bymil-
jøer. 
Bagsværd er en af de oprindelige fire 
landsbyer i Gladsaxe kommune. Med 
etableringen af Slangerupbanen, der 
fik station i Bagsværd, tog byudviklin-
gen fart i starten af 1900-tallet.  
Fra stationen går vi nordpå ad Ho-
vedgaden, hvor vi møder gamle og 
nye bygninger. Vi passerer Utzons 
kirke og gør holdt ved Genforenings-
stenen. Vi fortsætter gennem Stral-
sund forbi Højgård og Højgårdssøen 
til Skovbrynet og går derefter ad Høj-
gårds Væn-
ge til Kisum 
Bakke. Vi 
kommer til 
Kuranstal-
ten/
Hareskovbo 
og portner-
boligen til 
Aldershvile. 
Tilbagetu-
ren fører os 
forbi Kost-
skolen og 

under jernbanen til den gamle Bags-
værd Station. 
Turen sluttes på Bagsværd Stadion, 
hvor foreningen byder på en kop 
kaffe med brød. 
 

Deltagelse er gratis for medlemmer, 
dog maks. 30 deltagere. Man skal 
kunne gå 5 km i rimeligt tempo. 
 

Tilmelding til Robert Baldorf på  
robertbaldorf@youmail.dk eller på 
tlf. 24 84 22 08 senest  24. august. 
 

Mødested 
Bagsværd S-station – forpladsen ved 
Bindeleddet. 

Rundt i Bagsværd 

Kom på byvandring med Jens Mortensen fra bestyrelsen 
Lørdag den 29. august 2020 kl. 13:00 

Højgårdssøen / Kisum Bakke  
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Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm har 
fået fingre i en 6 tons tung model af 
den forreste tredjedel af et letbane-
tog, så man nu kan se nutidens Düs-
seldorf'er. En model i fuld størrelse 
siger selvfølgelig meget mere end et 
billede.  
I år er det 50 år siden, at sporvogns-
linje 16 blev slagtet og en af årets 
temaudstillinger på Sporvejsmuseet 
handler netop om linje 16. 
Se også særudstillingen om sporvog-
nen tværs over Rømø. Anlagt i 1899 

og i drift lige til 1939.  
Der sluttes af med kaffe og kage i en 
af remisserne. 
Afgang sker fra Rådhuspassagen, 
hjemkomst sidst på eftermiddagen. 
Deltagelse er gratis for foreningens 
medlemmer. Der er plads til 50 i bus-
sen. 
Tilmelding til Robert Baldorf på  
robertbaldorf@youmail.dk eller på 
tlf. 24 84 22 08 senest fredag den 11. 
september. 

Rør ved en letbanevogn 

Bustur til Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm 
Lørdag den 19. september 2020 kl. 12:30 

Foto: P. Sloots 
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PROGRAM EFTERÅR 2020 

Vi deltager i Befæstningsdagen ved 

at invitere til åbent hus på Bagsværd-

fortet. Et oplagt udflugtsmål for en 

tur med nysgerrige (børne)børn. 

I fortets bagside ligger kasemat-

bygningen, hvor der fandtes belæg-

ningsrum, køkken m.m. På den an-

den side af en tværgående gang 

fandtes fortets ammunitionsmagasi-

ner. Vi åbner den svære jerndør, så 

fortets hemmelige indre kan udfor-

skes. Det bliver også muligt at kom-

me op på fortets tag, hvor man rig-

tigt kan fornemme, hvor stort et byg-

ningsværk, der er tale om. 

Fortet havde ca. 10 meter brede gra-

ve liggende som to flankegrave og en 

strubegrav. Skråningerne var ube-

klædte, men på indersiden var fortet 

omgivet af en 1½ meter høj beton-

mur hvorpå var monteret et højt 

stormgitter. Kun på Bagsværdfortet 

er gitteret bevaret. 

”Ung i Gladsaxe” kommer forbi med 

deres kaffevogn med vafler og kaffe/

te, som er gratis.  

 Deltagelse er gratis. Der er ingen til-

melding.  

Oplev et fort - også indefra 

Besøg Bagsværdfortet på Befæstningsdagen 
Søndag den 27. september 2020 kl. 11:00 
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Foredrag om Ivan P. E. Mathiesen og 
en særpræget præstegerning ved 
sognepræst Roar Tuxen Lavik.  
Pastor Ivan Mathiesen virkede ved 
Gladsaxe kirke i 45 år, nemlig fra 
1932-1977. I den periode nåede han 
at konfirmere ikke færre end 8.800 
unge. 
Gladsaxe sogn voksede i Mathiesens 
embedsperiode fra 6.000 til 32.800 
mennesker.  
Og var dermed landets største sogn. 
Mathiesen ydede en kolossal indsats. 
Men selv om han var yderst arbejd-
som, var det nødvendigt at igang-
sætte opførelsen af nye kirker med 
det resultat, at Gladsaxe kommune i 
dag består af otte sogne med hver 
deres kirke. 
Efter kaffe og kage skal vi høre små 
anekdoter og personlige oplevelser 
med Ivan Mathiesen. Alle er velkom-
ne til at nedskrive deres erindringer 
med pastor Mathiesen og sende dem 
til sognepræst Roar Tuxen Lavik på 
email rtl@km.dk 
 
 
 
 

Foredraget arrangeres i samarbejde 
med Gladsaxe Kirke. Deltagelse er 
gratis. 40 deltagere. 
Tilmelding til Robert Baldorf på  
robertbaldorf@youmail.dk eller på 
tlf. 24 84 22 08 senest fredag den 23. 
oktober. 

Pastor Mathiesen 

Foredrag i Laden, Provst Bentzons Vej 1 
Onsdag den 28. oktober 2020 kl. 19:00 

Pastor Mathiesen, 1951 
Foto: Gladsaxe Byarkiv 
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Tidligere drabschef Jens Møller Jen-
sen, som er født og opvokset i Bags-
værd, hvor han tilbragte de første 20 
år af sit liv, fortæller med baggrund i 
sine mere end 37 år i dansk politi om 
politiets arbejde. 
I første del af foredraget fortæller 
den tidligere drabschef på en letfor-
ståelig måde om, hvordan politiet er 
sammensat og arbejder fra alarmen 
lyder til et gerningssted er færdig-
efterforsket. Herunder kommer vi 
gennem eksempler fra virkeligheden 
helt tæt på nogle af de specielle 
drabssager som Jens Møller Jensen 

har arbejdet med gennem årene. 
I anden del af foredraget tager drabs-
chefen udgangspunkt i den såkaldte 
ubådssag, som henover sensomme-
ren 2017 rystede Danmark og Sveri-
ge. Jens Møller fortæller om sagens 
forløb fra start til slut, hvorefter der 
vil blive lejlighed til at stille spørgs-
mål. 
Arrangeres sammen med Hovedbibli-
oteket. Deltagelse  er gratis.  
Tilmelding til Robert Baldorf på  
robertbaldorf@youmail.dk eller på 
tlf. 24 84 22 08 senest mandag den 9. 
november. 

Hvordan arbejder politiet? 

Foredrag ved tidligere drabschef Jens Møller Jensen 
Mandag den 16. november 2020 kl. 19:00 på Hovedbiblioteket 
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Årets højdepunkt for os alle, hvor 
den længe ventede årbog præsente-
res. Mød op og få en snak med for-
fatterne.  

Der er også mulighed for at betale 
kontingentet på 125 kroner for året 
2021 og få en lille forfriskning. 

Der vil i november blive udsendt en 
særskilt indbydelse til dette arrange-
ment. 

Deltagelse er gratis. Ingen tilmelding.  

Årbogsudlevering 

Få årbogen og en forfriskning i godt selskab 

Lørdag den 5. december 2020 kl. 10:00-12:00, Hovedbibliotekets store sal 



8 

PROGRAM EFTERÅR 2020 

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 
 
Best.medl. John Bøge 
Marienborg Park 17 
2860 Søborg 
Tlf. 6129 0980 
mp17john@gmail.com 
 
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 
lejla.thorslund@gmail.dk 

Næstformand Jens Mortensen 
Vandkarsevej 18 A 
2880 Bagsværd 
Tlf. 24 61 05 89 
jmo@kabelmail.dk  
 
Kasserer Christian Hansen 
Marienborg Allé 35 
2860 Søborg 
Tlf. 2883 4342 
christian.hansen@oncable.dk 
 
 
 
 
 
 
 
Suppleant Bjarne Dahlgaard 
Kanonvej 43 
2860 Søborg 
 
bjarne_dahlgaard@yahoo.dk 
 
Suppleant Ivan Klitte 
Kongshvilebakken 29 
2800 Kongens Lyngby 
Tlf. 7172 2631 
ivanklitte@gmail.com 

INDMELDELSE 

Sker gennem kassereren Christian Hansen, christian.hansen@oncable.dk 

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

Kontingentet er 125 kr. pr. år og dækker hele husstanden. 


