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Nr. 7 – 22. februar 2007

Vi undskylder prote-
sten mod, at man 
pålægger det offent-
lige at belyse stier og 
veje når man med 
anbefaling fra regering 
og folketing anbefaler, 
at den almindeligste 
form for borgerorien-
tering kræver man har 
adgang til computer, 
IT og el..........
Undskyld hvis man adva-
rede mod at der SKÆRES 
NED I SKRIFTLIGT 
DANSK, fordi man forbe-
reder folkeskolens elever i 
at spare DANSKTIMER 
ved brug af computer fra 
børnehave og de første 
klasser.
Vi advarede mod, at der lå 
en fare i besparelser på 
timer som SKRIFTLIG 
DANSK og den skriftlige 
rutine ved brug af hånden. 
Eksperter forudser, at 
voksne en dag vil stå og 
SKAL skrive ord og IKKE 
KAN huske hvordan man 
skriver et G eller et K fordi 
FOLKETINGET har god-
kendt nedslaget i dansk - 
fordi computeren har STA-
VEKONTROL.
Det ligger i baglandet, at 
flere og flere vil tage for-
slaget - op - der blev 
opfundet i Farum med stor 
succes: ALLE FAMILIER 
MED BØRN KAN PÅ 

VISSE DAGE OG 
UDVALGTE 
LOKALITETER AFHENTE 
COMPUTERUDSTYR - 
hvor de selv kan aftale 
gratis tilslutning til 
internet og rådhusets 
forskellige afdelinger.
Forslaget kan meget vel 
være resultatet af den 
kendsgerning, at SAM-
FUNDET IKKE MERE 
KAN NÅ DE SKATTEY-
DERE DER IKKE HAR 
ADGANG TIL INTERNET 
- og så er det en vej at 
starte ved børnene - der 
efter sigende fornemmer 
teknikken bedre end voks-
ne..............
Tilbage står så alle de hjem 
der ikke mere har børn - 
men alligevel pålægges af 
folketing og regering at 
udskifte TV og radio fordi 
den danske top nu mener 
at DET SKAL MAN......
Og det skal måske ske 
FØR man vælger maskiner 
med INTERNETADGANG 
og orientering
Man lytter og ser dagen 
igennem: Der er sket et 
mord i Rødovre, - se mere 
på vores hjemmeside. 
Brøndby slog FCK - se 
mere herom på vores hjem-
meside. o.s.v.
Det er med fuld forståelse 
for at vi skal leve med 
udviklingen..................
Men vi har retten til at 
advare - når udvalgte poli-
tikere vælger at påstå
AT KOMMUNERNES 
OPGAVE ER AT SIKRE AT 
KOMMUNENS BØRN
FÅR EN SUND - VARM 
RET MAD HVER DAG - 
og sikrer at de får en mad-
pakke som deres mor/far 
ikke evner at fremstille så 
den tilfredsstiller byrådets 
normer.

MINDER OM DET 
RIGTIGE GAMLE 
VÆRLØSE VEST

der siden fik navnet Ryget 
Skovby vil være bevaret 
ved to høje der er beskre-
vet i Historisk Forenings 
årsskrifter. Den ene der 
ligger 100 meter fra Kirke 
Værløsevej var interessant, 
fordi der trods mange 
generationers landbrugs-
drift lå en velbevaret kæde 
af ringstene, der førte til at 
man anlagde en høj på 
stedet. Ved de seneste 
udgravninger fandt Tom 
Giersing og hans medar-
bejder en meget større høj, 
som man efter hans anbe-
faling har valgt at bevare.

Tom Giersing anbefalede 
også at man undlod at 
udgrave højen - der skal 
genopbygges ved hjælp af 
overfladejord og af den 
bygherre, der bygger i 
området. Højen er den 
største der er fundet spor 
af og vil fylde 6 meter i 
højden og 30 meter i dia-
meter.

I en anden høj fandt man 
et velbevaret, glas der i dag 
opbevares på Nationalmu-
seet. Men ved de sidste års 
udgravninger, der er fore-
taget af folk fra Kroppedal 
Museum fandt man bevi-
ser for, at der henover hele 
området næsten i lige linie 
havde ligget ca. syv grav-
høje. Udover de mange 
stolpehuller, der markerer 
beboelser, fandt man spor 

efter en lang palisade, der 
gik gennem området som 
en slags afgrænsning.

Tom Giersing har afsluttet 
sine gravearbejder med en 
artikel i Historisk Fore-
nings årsskrift, der er ved 
at være klar til årets forårs-
gave til foreningens med-
lemmer - den kommer som 
regel som en „huske-
seddel" lige før årets gene-
ralforsamling - i år med en 
artikel om udgravningerne 
i Ryget Skovby. Nye med-
lemmer kan starte her. 44 
48 00 70

PÅ MUSEET I VÆRLØSE

har man et stort udvalg af 
årsskrifter og historisk 
materiale, der fortæller om 
den egn og den historie, 
der gjorde at man blev 
boende eller bosatte sig i 
og på „Værløse-egnen".

DET MED GAVER VID-
STE DE IKKE

Men i 2006 var det således, 
at forældre kunne give 
deres børn og deres afkom 
uden gaveafgift 53.900 kr. 
Men børn kunne også give 
deres forældre en gave på 
53.000 kr. uden gaveafgift. 
En mor og far kunne give 
deres barn en gave på 
107.800 og barnet kunne 
give deres mor og far ialt 
107.800  skatteafgiftsfrit.

Husk det her i løbet af 
indeværende år.

ASBEST ER BLEVET EN 
MEGET ALVORLIG SAG

Gad vide hvor mange af os 
der havde fået tag over 
hovedet, hvis ikke man 
havde haft asbest.

3895 danskere er udvan-
dret til Sverige i 2005. Kun 
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1432 er vandret fra Sverige 
til Danmark.

DE FIRMAER

der går bedst er de. der 
fandt det bedste skattely - 
hører man

NU SKAL MAN IKKE 
TRO det er så slemt, men 
være bange for det er vær-
re...........

DET ER STÆRKE billeder 
når man viser dem på TV 
eller i kulørte blade, at 
nogen græder. Sikken en 
fornøjelse.

HENDES MAND spiste 
aldrig salat fra restauratio-
nens kolde bord, for han 
spiste aldrig kaninernes 
mad.

UNDERLIGT at så meget 
skal sendes gennem luften, 
at det ikke kan sendes 
uden brug af kabler og 
masteskove.........

UDE I NATUREN spiser 
musvitterne ikke gråspur-
venes mad.................

VINTERFERIEN VAR 
ENGANG LÆRERNES 
ØNSKE OM FERIE sagde 
man

Lærernes håb var at ferien 
ville sikre, at eleverne var 
på deres pinde de andre 
skoledage i stedet for at 
blive søgt fri i skoletiden. 
Men resultatet er blevet, at 
de søges fri alligevel - 
fordi ferie på samme tid 
med andre betyder dyrere 
ferier, så man søger sine 
børn fri alligevel. Nu skal 
der være skoler, der drøfter 
om hver skole skal have 
lov til at holde vinterferie, 
når det passer forældre, 
der har børn på 
skolen.................

Når man siger at latter og 

et billigt grin er 
sundt..........

En komiker har engang 
sagt, at det er underligt at 
nogen påstår arbejde er 
sundt - hvorfor har man så 
så mange arbejdere der er 
syge.

Eller: Når arbejdet er så 
sundt hvorfor giver man 
det så ikke til de der er 
syge.

DE ÆLDSTE AF OS kan 
huske da man i alvor 
afsatte et ukendt beløb for 
at tælle op, hvor mange der 
i grunden var offentligt 
ansat talte man i mange år. 
Ingen ved om man stadig-
væk tæller.

DET ER GRIMT når man 
finder anledning til at 
sende noget ud i de store 
kanaler - hvis man endelig 
har noget at fortælle f.eks, 
om Furesø kommune.

Her forleden var det 
opdagelsen af, at lærere og 
andre i Farum-delen fik 
mere i løn end de der fik 
deres løn i GI. Værløse. 
Der bliver først noget at 
grine af når man opdager, 
at der er alt for mange der 
har fået for meget..

MAN HAR FRYDET SIG 
over, at der i årevis har 
været knas i lønudbeta-
linger i København - der 
virkelig en stor by........ 
Men det er li'som noget 
der flytter sig............... I 
visse kredse har det da

også undret skoleledere at 
de skulle læse, at lærerløn-
nen i Farum kunne ligge 
10.000 kr. mere om året end 
hos de, der aflønnes i 3500-
området.

DANMARKS RADIO 
opfandt et og andet det 

uden videre kostede for 
meget. Senest er det fod-
bold- og håndboldrejser, 
hvis man har arbejdet med 
hjelm på og været på pin-
den til tiden. Det er utro-
ligt - men der er virkelig 
folketingsfolk, der lægger 
navn til, at det var en god 
pengeanbringelse.

Da NYBODER trængte til 
at blive malet, lod en 
ansvarlig leder arbejdet gå 
til en nabo - der først da 
arbejdet var i hus dannede 
et firma og ansatte folk. Da 
arbejdet så endelig var klar 
til at blive betalt, spurgte 
man hinanden, „om Nybo-
der ikke snart trængte til at 
blive malet"....................

OGSÅ I KØBENHAVN ER 
DER POLITIKERE DER 
SPISER - nogle kalder man 
så sammenspiste politike-
re.

DET ER EMBEDSMÆND 
der har fortalt politikere, at 
der er penge at hente ved 
køb af diverse isenkram - 
der inden året er omme 
viser sig, at være for lang-
somme.

DET VÆRSTE VED DEN 
slags isenkram er at fidu-
sen er, at DEN SLAGS 
næsten aldrig „taler sam-
men"..........

DER ER EVIGE PRAL

af hjemmesider - men spe-
cialister omtaler meget af 
den slags ret nedladende. 
Kort sagt m.h.t.. hjemmesi-
der „er der ikke mage spe-
cialister hjemme der".......

Det forlyder at man i 
vinterferien havde besøgt 
familier i dele af det lyse 
Jylland, hvor man spurgte 
hvor man kom frem:

Har du adgang til hjem-

mesider og den slags?

- Nej, det har a' IT....... lød 
det..

I KØGE måtte man stoppe 
en kampagne der lød på, at 
man skulle drikke mere af 
kommunens vand for at få 
en normal vægt. Nu 
hedder det - SMAG først 
på vandet før du drikker af 
det.............

DET ER IKKE SÅ LÆNGE 
SIDEN BYMIDTEN kunne 
rose sig af at være blandt 
de mest attraktive bycentre 
i landet. Der er dage hvor 
man kan spørge sig selv, 
om de der besøger området 
og de der kaster ting fra sig 
er med til at bevare det 
gode ry..... Rundt om tøm-
mer man ikke batteriauto-
materne - ved samlekas-
serne henstår batterier af 
tomme flasker der er resul-
tatet af kampagnen „4 fla-
sker for en hund".

TO BANKER der er ved at 
slå sig sammen når lige at 
sætte renterne op nogle 
dage - og så ikke mer - for-
lyder det........ Det er i den 
samme måned hvor man 
skal betale af på det julen 
kostede i fjor........

Jan Hansen VVS A/S
VVS, fjernvarme, naturgas, 
ejendomsservice, blik- og 
smedearbejde.
God service og højt 
kvalitetsniveau - til rette 
pris

Walgerholm 5, Jonstrup 
3500 Værløse
tel 44 48 49 22 - fax 
44 47 49 22 - bil 20 28 43 39
www.jh-vvs.dk

http://www.jh-vvs.dk/
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Furesø kommunes 
KULTURUDVALG 
holdt møde den 8. 
februar
En arkitektstuderende 
bestod afgangseksamen fra 
Arkitektskolen på et pro-
jekt om et integreret 
bibliotek i Hareskovby. 
Projektet udstilles i 
Kunstakademiets Arkitekt-
skole i København til deb. 
25.2.

Man drøftede proces og 
grundskelet for kulturpoli-
tik for Furesø kommune. 
der skal gennemføres en 
høringsrunde.

Man godkendte vision og 
strategi for Furesø biblio-
tekerne.

Man godkendte retningsli-
nier for puljer, hvorfra der 
kan søges beløb til kultu-
relle arrangementer. Kul-
turpulje Furesø er på 
403.000

Man drøftede regler for en 
årlig kulturpris, der ikke 
skal deles mellem flere. 
Vedrørende en årets kunst-
ner skal emnet drøftes ved 
næste møde.

VED ANSØGNINGER fik 
Skovhuset underskudsga-
ranti på 30.000 til koncer-
ter.

Med hensyn til Skovhu-
sets kunstmarked fik man 
en underskudsgaranti på 
20.000, såfremt der frem-
sendes ansøgning, hvori 
indtægterne ved arrange-
mentet indregnes og det 
kan sandsynliggøres, at 
arrangementet kan gen-
nemføres.

Teatergruppen Syvstjernen 
fik bevilget 18.000 kr. 

Ansøgninger om tilskud til 
kortfilm, underskudsga-
ranti til koncert med 
Gladsaxe Symfoniorkester 
og tilskud til OK-skær-
mens 50 års jubilæum fik 
afslag.

Jonstrup Jazzfestival fik 
kr. 25.000 i underskudsga-
ranti - så bevilgede man 
30.000 kr. til koncerter i 
Farum kulturhus.

Man oplyser at kortfilm-
projektet kan financieres 
fra Kulturpulje Furesø.

Med hensyn til de to byg-
ninger i Nordlejren, der 
skulle være en gave, kan 
udvalget ikke se interesse i 
ejerskab, herunder renove-
ring eller vedligeholdelse 
af de to bygninger. Hvis 
der forekommer kulturelle 
aktiviteter i bygningerne, 
kan der søges tilskud her-
til hos Kulturudvalget.

Man drøftede plan for 
musikskolevirksomhed. 
Udvalget ønsker at 
musikskolerne gives 
mulighed for at tilkøbe 
yderligere undervisning til 
børnehaveklasserne.

Furesø kommunes 
SKOLEUDVALG 
havde møde den 7. 
februar
Formanden orienterede 
om, at IT-problemer forsin-
ker sagsbehandlingen. Der 
skal ansættes en ny skole-
leder ved Solvangsskolen i 
Farum.

Med i rækken af opgaver 
er også kost- og sundheds-
politik. Man blev oriente-
ret om problemer med 
unge i Farum midtpunkt. 
Der er tale om utilpassede 

unge i forskellige alders-
grupper.

Borgmesteren og politidi-
rektøren har været ind-
blande i en sag, der 
bekymrer boligselskabet, 
og borgere i området 
Farum kommune havde 
foretaget initiativer, der 
sikkert skal forstærkes. 
Jørn Johan Nielsen fore-
lagde forslag til en 
løsning. Man vil også have 
øje for at forhindre at util-
passede unge løber ind i 
problemer på et senere 
tidspunkt. SSP-medar-
bejdere er inddraget i for-
holdet. Man skal også se 
på, hvad der er taget af ini-
tiativer de sidste 5-10 år.

Man drøftede fusion af 
ungdomsskolerne i begge 
afsnit af kommunen og 
styrelsesvedtægt. Der er 
foretaget høring af skole-
bestyrelserne. Man vil 
anbefale sammenlægning 
overfor byrådet. Man drøf-
tede afgangsprøver i kom-
munens 8 folkeskoler. Man 
vedtog at indstille at alle 
udtræksfag fastholdes 
værende skriftlige

Furesø kommunes 
BØRNEUDVALG 
havde møde den 7. 
februar
Formanden orienterede om 
skovbørnehave- ændrede 
åbningstider - ny hospi-
talsplan og ansættelse af 
ny leder i Nørreskoven og 
Brumbassen. Nyt på udval-
gets opgaveliste er kost- og 
sundhedspolitik. Man 
drøftede også udviklingen 
i Farum Midtpunkt

Man drøftede forslag fra 
socialdemokraterne om til-

tag for ungdommen i 
Furesø kommune. For-
slaget vil indgå i den 
videre planlægning. 
Undersøgelser viser at der 
særlig er problemer blandt 
unge i 13-15 års alderen. 
Oplevelserne viser også. at 
der i særlig grad er proble-
mer med unge der ikke 
føler sig draget af klubak-
tiviteter i foreningslivet. 
Mange unge har end ikke 
haft nemt ved at beskrive 
hvad det er for aktiviteter 
der kunne interessere dem. 
Men det ligner eksempler 
fra andre kommuner og 
byområder.

Man drøftede forbedring 
af kvaliteten i dagtilbud. 
Personalet skal opkvalifi-
ceres herunder særligt i 
forhold til udsatte børn. 
Fysiske forhold skal være 
bedre og der skal gøres en 
ekstra indsats for at bryde 
negativ social arv. Furesø 
kommune får tildelt 
1.564.000 til opgaverne. 
Området skal spare mill. 
kr. i 2007 og 1,6 mill. i de 
kommende år. For 2007 
sparer man 1/2 million ved 
at ændre på åbningstider-
ne. Besparelser skal også 
findes på områder hvor der 
er tale langtidssygdom af 
personale.
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SPORTEN I VORES 
OMRÅDE
Hareskov-Idræts-Forening 
FODBOLDAFDELING 
havde generalforsamling i 
klubhuset onsdag den 21. 
februar kl. 19.30

HARESKOV BADMIN-
TON har generalforsam-
ling i Hareskovhallen 
mandag den 5. marts kl. 20

KIRKE VÆRLØSE 
IDRÆTSFORENING har 
generalforsamling den 28., 
februar - onsdag kl. 19 i 
klubhuset. Man byder på 
ost og vin efter generalfor-
samlingen.

OGSÅ I FURESØ KOM-
MUNE SØGER MAN PLE-
JEFAMILIER. Det er i 
situationer hvor et barn i 
kortere eller længere tid 
skal have mulighed for at 
være i et andet hjem.

Det skal være et hjem hvor 
man har kræfter og over-
skud til at tage sig af opga-
ven. Man skal først gen-
nemgå et godkendelses-
kursus og kommunen ind-
henter straffeattest og 
børneattest.

NYE OVERENSKOM-
STER PÅ ARBEJDSMAR-
KEDET skal udarbejdes i 
denne tid. Der er raslet 
meget med, at der er områ-
der hvor man har samlet så 
mange penge sammen som 
aldrig før. Så det er 
udgangspunktet i en tid, 
hvor man stadigvæk 
mangler at få de sidste i 
arbejde. Og det er lavtløns-
området. På mange andre 
områder kan der ikke 
trækkes mere på de, der 
tjener mest.

Når man lytter til hvad der 
udbetales i lønninger, 

kunne man spørge om de 
mennesker virkelig kan 
yde valuta for de høje løn-
ninger.

NÅR MAN I DET 
OFFENTLIGE LÆGGER 
AFSTAND TIL ANSVA-
RET, ER DET PÅ 
OMRÅDE  HVOR 
MANGE MENNESKER 
VED ALT FOR LIDT......... 
Det er når der står, at „du 
selv har ansvaret for at tal-
lene er rigtige."

Der er nok mange der ikke 
forstår hvad det er de skal 
sammenligne med og 
holde øje med.

Men sker der en fejl kan 
man altid dele ansvaret 
med dig, fordi der stod, at 
du selv havde pligt til at 
kontrollere, at tal og 
oplysninger er rigtige.

FLERE OG FLERE FAMI-
LIER NYDER GODT AF 
SPECIALISTERNE, der 
ved alt om vine og gerne 
underholder med det i for-
retninger eller ved private 
arrangementer. I Værløse 
bruger man meget Poul 
Jakobsen - der giver en 
hånd med her og der og 
øser af sin viden om vine. 
Tidligere var det Jørgen 
Christensen, der drev en 
meget søgt butik ekspert-
hjælp - men også var en 
meget brugt vejleder ved 
møder og særlige vinarran-
gementer.

HARESKOV MEDBOR-
GERHUS-FORENING har 
besøg af Poul Jacobsen 
tirsdag den 6. marts kl. 
19.30 i Annexgaarden.
44 98 09 82

Den 3. marts har man 
samme sted spiseaften.

EN DAG I SVERIGE kan 
gøres billigt. Man får 1,23 
kr, for en dansk krone, og 
så er der ikke noget der 
hedder lukkelov i Sverige, 
så de fleste centre holder 
åbent i weekends og om 
aftenen .

SOLBJERGHAVEN ER ET 
CENTER FOR BORGERE 
MED DEMENSSYGDOM. 
Der er 30 ansatte der betje-
ner et hus med bofælles-
skaber. Det er sted hvor 
man skaber et levende 
miljø, som vægter indivi-
dualitet, respekt og vær-
dighed.

Men der er også mulighed 
for at hjælpe med aflast-
ning for hjem hvor den 
slags er en stor hjælp for 
ægtefællen.

HISTORISK 
FORENING 
FOR VÆRLØSE 
KOMMUNE
Afholder generalforsam-
ling lørdag den 31. marts 
kl. 14.00 i Satellitten ved 
Galaksen, Bymidten 46. 
(Det gamle bibliotek).

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Aflæggelse af regnskab 
2006

4. Orientering om budget 
2007 og fastlæggelse af 
kontingent 2008

5. Vedtægtsændringer iht. 
vedtægtsudkast frem-
sendt med Bavnen nr. 1-
2007

6. Indkomne forslag

7. Valg efter vedtægternes 
§4 og §5

 8. Eventuelt

Regnskab for 2006 kan ses 
på Mosegaarden fra 15. 
marts 2006.

For at lette uddelingen af 
stemmesedler til en even-
tuel afstemning bedes 
foreningens medlemmer 
medbringe nærværende 
nummer af Bavnen med 
påtrykt navn på bagsiden 
som dokumentation for 
medlemskab.

Efter generalforsamlingen 
og kaffen vil en repræsen-
tant fra Farum Lokalhisto-
riske forening, Helle S. 
Larsen, holde sit foredrag: 
Muntre anekdoter med bil-
leder fra Farums fortid.

Med venlig hilsen

Alex Krak, Formand

-----------------------------

NEJ EN BI
er ikke nogen biperson 
men et insekt........
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Historisk Forenings 
Årsskrift 2006
der kommer medlemmerne 
i hænde få dage før den 
årlige generalforsamling 
indeholder disse emner:

I årets løb

Historisk Forening i en ny 
konstruktion

Nej, må jeg så be' om den 
gamle "Slangerupper"- På 
Sporet af Slangerupbanen

Arkæologiske undersøgel-
ser ved Ryget Skovby

Kommunal identitet eller 
godt naboskab?

Lokalidentiteten i Værløse 
i det 21. århundrede

Historisk Forening 1948 – 
2006

In memoriam

Adresser mv.

Historisk Forening for 
Værløse Kommune:
Benævnelsen "Værløse 
Kommune" udgår fra 1. 
januar 2007. Bestyrelsen 
foreslår ved generalfor-
samlingen 2007 at ændre 
foreningens navn til: Vær-
løseegnens Historiske 
Forening

Skovgaards Alle 37,
3500 Værløse

Girokonto: 5471958

Hjemmeside indtil videre: 
www.vaerloesemuseum.dk 
Hjemmesiden vil blive 
ændret i løbet af foråret 
2007.

Medlemsbidraget vil i 2007 
være: 150 kr. for enkelt-
medlemmer 200 kr. for 
familie eller firma

© Historisk Forening for 
Værløse Kommune

Oplag: 1000 eksemplarer

Layout og tryk:

Wahlstrøms Bogtrykkeri, 
Værløse

Omslaget:

Stokroser foran Mosegår-
den Foto: Jørgen Borgholt

Værløse Museum
Efter 1. januar 2007 beteg-
net som: Furesø Museer, 
Mosegaarden Skovgaards 
Alle 37,

3500 Værløse Telefon 7235 
6100 Museet har åbent: 
Tirsdag -fredag kl. i l - 16 
Søndag kl. 13 - 16

Værløse Lokalhistori-
ske Arkiv:

Efter 1. januar 2007 beteg-
net som: Furesø Museer, 
Lokalarkivet Ellens Lyst

Højeloftsvej 1, 3500 Vær-
løse Telefon 7235 6105

Arkivet har åbent: Mandag 
kl. 12 - 17 Torsdag kl. 12 - 
18

Witherløse:

Navnet Værløse optræder 
for første gang i nedskre-
vet form i Esrom Klosters 
annaler fra 1248. Skrivemå-
den var dengang "Wither-
løse". Dette ord er sam-
mensat af "with" og "løse", 
og kan tolkes som: Lysning 
i skoven.

Bestyrelsesmed-
lemmer:
Formand: Alex Krak
Hybenvej 7, 3500 Værløse 

Telefon: 44 48 15 57 e-mail: 
alex.krak@get2net.dk

Næstformand:
Ib Christensen Birkevej 15
3500 Værløse
Telefon: 44 48 02 65
e-mail: igc@mobilixnet.dk

Kasserer: Anette Frederiksen 
Skovdalen 14, 3500 Værløse
Telefon: 44 98 26 46

Ida Reib Helenestien 8,
3500 Værløse
Telefon: 44 48 06 98

Kent Søndergaard
Birkedalshusene 12,
3500 Værløse
Telefon: 44 48 20 62
e-mail: kentes@mail.dk

Niels Bødker Thomsen 
Bjørnsholmsvej Ø,
3500 Værløse
Telefon: 44 48 1808 e-mail: 
btmI240@vip.cybercity.dk

Flemming Holm-Larsen
Langkær Vænge 86,
3500 Værløse
Telefon: 44 48 15 60 e-mail: 
flemming@holmlarsen.dk

Udpeget af kommunalbesty-
relsen indtil 31.12.2006:

Jørn Johan Nielsen
Gran Alle 7, 3500 Værløse 
Telefon: 44 98 80 35
e-mail: jjn@vaerloese.dk

Henrik Nord
Bregnevej 34, 3500 Værløse 
Telefon: 44 48 60 46
e-mail: hen@vaerloese.dk

Suppleanter:

Knud Trondhjem
Mosegårds Park 69,
3500 Værløse
Telefon: 44 48 03 38 e-mail: 
ktrond-hjem@posttele.dk

Anne-Marie Malmos
Nørrevænget 70,
3500 Værløse
Telefon: 44 77 17 47
e-mail: am.cme@cbs.dk

Jan M Foto Farvefilm på 
en 1 time - Pas/ID foto kr. 
80,- Bymidten 50

BOLIGER FOR 
UNGE HAR 
VÆRET ET 
PROBLEM
fordi det tidligere var langt 
nemmere at sikre sig et 
værelse ude i byen. Men 
når man lejede et værelse 
ud, kunne der være for-
skellige problemer. Og 
især - hvordan kom man af 
med en lejer, man ikke 
havde det så godt ned.

De kunne støje og glemte 
af og til huslejen. Dren-
gene var langhårede og 
usoignerede. Pigerne gik 
for meget i bad og brugte 
for meget vand - o.s.v.

Fremsynede politikere 
skabte UNGBO, der sik-
rede fællesboliger for unge 
under uddannelse.

Et godt værelse og med 
fælles køkken og sociale 
faciliteter. Ofte var der en 
social medarbejder, der var 
vejleder, førte tilsyn og 
hjalp med diverse diverse 
gøremål.

I Værløse førte man ung-
domsboligerne videre, da 
det viste sig, at Ungbo ikke 
mere kunne videreføres.

Som årene gik viste det sig 
at de fem lokale tilbud 
ikke mere levede op til de 
krav, man kunne stille til 
en bolig i vore dage.

Den bedste løsning var at 
sælge de fem andele til 
HVA, der står for 
Hareskov-Værløse Andels-
boligforening, der lod de 
nedslidte afdelinger 
renovere indenfor rammer, 
der sikrede, at man kunne 
leje ud til unge under 
uddannelse.

mailto:am.cme@cbs.dk
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I dag kan de 63 boliger 
lejes ud ved at ringe til Pia 
og Poul på 72 35 78 95

FORURENET DRIKKE-
VAND I KØGE har været 
en ubehagelig oplevelse 
for mange borgere i meget 
langt tid. Det må have 
været ubehageligt for de 
første, der opdagede, at det 
rene vand var tilført et og 
andet direkte fra en kloak-
ledning. Desværre vist det 
sig at ret mange borger 
blev meget syge af at have 
drukket det forurenede 
vand.

HVIS ELLERS SKIN-
NERNE KAN HOLDE så 
skal vi fra næste år kunne 
køre med toget fra Køben-
havn til Aarhus med 180 
km. i timen. Men måske 
har vi slet ikke noget at 
gøre der..........

FRA NOVEMBER 2009 
skal vi have nye TV, fordi 
man ikke mere sender til 
de TV, vi har i dag. INDEN 
DA skal der igen sættes en 
skov op af nye MASTER, 
og det skal der første gives 
tilladelser til..........

MAN TALER OFTE OM 
VEJRET. Det har det vel 
ganske godt - for - hvad 
ville du gøre ved 
det..............

DER ER PERIODER 
HVOR DER BYGGES OG 
BYGGES. Der kommer 
engang, hvor man

skal tage stilling til om der 
er afsat nok midler til at 
renovere henad vejen. 
Værre bliver det,

når man opdager, at taget 
efter 30-år skal udskiftes 
med nyt.

Hvis man tænkte på alle 
de renoveringsudgifter, var 

der nok aldrig foretaget 
noget ,,første spadestik"..

NÅR DET NU VISER SIG 
at der er høje huse, der har 
risiko for at svaje så meget, 
at de kan være farlige at bo 
i, er det da svært at accep-
tere, at det er billigere at 
rive det ned og bygge et 
nyt - fremfor at renovere 
det.

DET ER DA KLART DAN-
MARKS RADIO var aldrig 
kommet fra Gyngemosen, 
hvis man i den vildeste 
fantasi havde gjort op 
hvad det ville koste at 
flytte udover Langebro.

Tænk engang at man måtte 
belønne arbejdere med 
millioner fordi de havde 
passet deres arbejde og 
aldrig var kommet for 
sent..................

I NYBODER er man sure 
over at hele molevitten er 
blevet malet af et firma, 
der først fik nye farver på, 
da en politiker lod naboen 
foretage arbejdet...... 
Naboen får heller ingen 
pris for at sætte andre i 
arbejde - fordi han først 
startede firmaet, da han 
havde fået arbejdet. Og 
efterfølgende kunne en 
repræsentant for de rigtige 
malere slet ikke se der 
havde været malet.

DANMARK ER ET EVEN-
TYR

Først hentede en land-
mand fra Sønderjylland en 
pige fra Hong Kong til 
Danmark og gjorde hende 
til prinsesse. Så valgte hun 
gammelt kød fra og blev 
igen ganske almindelig.

Her mangler DIN annonce 

FORENINGEN 
DANMARKS 
FLYVISTORISKE 
MUSEUM 
VÆRLØSE
BERETNING ved

FORENINGEN
DANMARKS 
FLYVEHISTORISKE 
MUSEUM, VÆRLØSE's

GENERALFORSAMLING 
DEN 17. FEBRUAR 2007

lndledning ved for-
manden Kristen Nør-
gaard Kristensen
Foreningens medlemmer 
er i årets løb blevet holdt 
informeret om foreningens 
virke gennem kvartalsrap-
porter offentliggjort på 
foreningens hjemmeside 
samt udsendt til medlem-
merne. For ikke at bruge 
generalforsamlingens tid 
på gentagelser, skal der her 
blot henvises til disse rap-
porter, men dog lige min-
des om, hvilke emner, der 
har været omtalt og så her-
med rapporteres fra sidste 
kvartalsrapport og frem til 
dagens generalforsamling. 
Følgende emner har været 
omtalt i rapporterne:

Møde med forvaltning og 
direktion

Projektbeskrivelse-2.

Aktiviteter.

Medlemssituationen.

Anmodning om møde med 
Kulturministeren.

Relationerne til Flyvevåbnets 
Museumskommission

Formandssituationen.

Tøjhusmuseets visioner for 
Værløse.

Møde i kulturministeriet d. 
9/10-06.

Kontakt til Flyvestations-
udvalget og forvaltningen.

Ny formand for Flyvevåbnets 
Museumskommission. (FLV-
M)

Borgermødet i Galaksen d. 
2/11-06.

Kompromis-projekt til 
Sammenlægningsudvalget d. 
22/11-06

Medlemssituationen.

Medlemspleje

E-mail adresser

Medlemskontingent/ ind-
meldelse.

Perioden siden seneste 
rapport indtil dato.

Der er til stadighed en liv-
lig E-mail kommunikation 
bestyrelsesmedlemmerne 
imellem, hvilket giver en 
god mulighed for at ved-
tage og godkende diverse 
tiltag hovedsageligt af 
skriftlig karakter. 
Imidlertid har der ikke 
været afholdt decideret 
medlemsaktiviteter, 
hvilket nok kunne være et 
ønske for at sikre sig, at 
medlemmerne føler, at "der 
sker noget". Det har været 
kotume, at suppleanterne 
har været inviteret med til 
bestyrelsesmøderne og at 
de har været med på råd 
året igennem. Vi har 
imidlertid haft den 
beklagelige oplevelse, at 3 
suppleanter til bestyrelsen 
har meddelt, at de ikke 
ønskede fortsat at stå som 
suppleanter. Da vi har 5 
suppleanter og ingen 
bestyrelsesmedlemmer har 
måtte forlade bestyrelsen, 
har afgangen ikke skabt 
noget problem. Og under 
valghandlingerne i dag får 
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vi suppleret op. Et besty-
relsesmøde planlagt til 
lørdag d. 28/10-06 måtte 
desværre aflyses p.g.a. 
manglende beslutnings-
dygtighed som følge af 
bestyrelsesmedlemmernes 
øvrige gøremål.

Repræsentanter for ultra-
light flyveklubben Alba-
tros, der opererer med 17 
fly fra en strip i Måløv, 
deltog i vort bestyrelses-
møde den 13/1-07. Klubben 
har 20-års jubilæum til 
sommer og vil gerne fejre 
det med en sommeraktivi-
tet i uge 31, om muligt på 
Flyvestation Værløse, og 
gerne i samarbejde med 
FDFM-VL, DC-3 Vennerne, 
Svæveflyveklubben og 
Faldskærmsklubben, hvor-
for de gerne ser en fælles 
ansøgning sendt til Kom-
munen og øvrige beslut-
tende instanser. Fra besty-
relsens side, ser vi det som 
en mulighed for en 
flyverelateret kulturel 
begivenhed, der samtidigt 
promoverer vores visioner 
om et fremtidigt, aktivt og 
levende flyvehistorisk 
museum på Kulturstation 
Værløse. Et hurtigt 
arbejdende udvalg er 
nedsat til fremme af en 
sådan sommeraktivitet.

Medlemsaktivitet.

Det har været vigtigt for os 
gennem vores medlems-
skare at kunne påvise den 
folkelige opbakning af 
vore visioner overfor poli-
tikerne. Siden foreningens 
opstart har vi glædeligvis 
oplevet en stor opbakning 
og kontinuerlig medlems-
fremgang. Senest har vort 
medlemsudvalg iværksat 
en hvervekampagne, som 

straks har resulteret i yder-
ligere et par hundrede 
medlemmer. I skrivende 
stund har vi registreret 652 
indmeldte medlemmer, 
hvoraf enkelte dog endnu 
ikke har indbetalt kontin-
gent for 2007. Der er 
formodentligt ikke mange 
andre flyvehistoriske fore-
ninger, der kan bryste sig 
af, indenfor 1 1/2 år at have 
haft en medlemsfremgang 
på over 600 medlemmer. Vi 
skylder HP (Jensen) stor 
tak for et indledende forar-
bejde og vores kasserer Ib 
Bentzien stor tak for hans 
store arbejde med registre-
ring, udsendelser af bro-
churer, skrivelser og giro-
kort m.m. Denne fremgang 
er årsag til, at vi har måtte 
henlægge vores generalfor-
samling til teatersalen , 
idet vi måtte se i øjnene, at 
salen i Satelitten muligvis 
ikke kunne rumme vores 
generalforsamling.

Kompromisforslaget - 
FDFM-VL's "frem-
strakte hånd" til THM.
Som omtalt i kvartalsrap-
port for december, frem-
lagde vi på mødet i kultur-
ministeriet den 9/10-06 et 
kompromisforslag overfor 
THM som en fremstrakt 
hånd fra FDFM-VL til 

Ældre fly på banen

THM. Vi følte selv, at vi 
havde strakt os måske 
næsten længere end vi 

turde håbe på, at denne her 
generalforsamlingen ville 
acceptere. Derfor forelæg-
ger vi nu bestyrelsens for-
slag overfor generalfor-
samlingen for således at få 
generalforsamlingens 
accept af, at bestyrelsen på 
basis af dette kompromis-
forslag kan forhandle 
videre med THM. Det man 
kan frygte i et samarbejde 
med THM's forsvarsmu-
seum er, at det skal blive 
til en rodebutik a la Dan-
marks Tekniske Museum, 
idet det hele tiden har stået 
klart, at det, alle flyvehi-
storiske entusiaster ønsker, 
er et "rent" flyvehistorisk 
museum. Med vort kom-
promisforslag mener vi, at 
have anvist en mulighed 
for at leve sammen med et 
forsvarshistorisk museum 
og stadig tilgodese 
ønskerne om et "rent" fly-
vehistorisk museum og 
bevarelsen af Flyvestation 
Værløses flyvehistoriske 
kulturarv - selv om vi med 
vores bedste vilje ikke kan 
se, at kampvogne, ubåde 
og motortorpedobåde 
hører hjemme på Flyvesta-
tion Værløse

Møde med kulturmini-
ster Brian Mikkelsen.
Dansk flyvnings historiske 
kulturarv er overhovedet 
ikke omtalt på Kulturarvs-
styrelsens hjemmeside. 
Som den overordentlig 
væsentlige, erhvervsmæs-
sige og forsvarsmæssige 
del af den danske kultu-
rarv, som dansk flyvning 
udgør, er det dybt 
beskæmmende, at denne 
meget væsentlige kul-
turarv i den grad forsøm-
mes af de ansvarlige. Der 

er i allerhøjeste grad behov 
for at minde den øverste 
ansvarlige for dansk kul-
turliv, nemlig selveste kul-
turministeren om dette og 
ikke mindst om, hvilken 
enestående chance og 
mulighed, der foreligger 
netop på Flyvestation Vær-
løse - den fremtidige Kul-
turstation Værløse - for at 
rette op på dette forsømte 
kulturhistoriske område 
og at tilgodese de store fol-
kelige ønsker om, at dette 
sker fyldest. Derfor har vi 
fra bestyrelsen side stadig 
en anmodning liggende i 
kulturministeriets sekreta-
riat om et møde med kul-
turministeren, efter at vi 
faktisk havde aftalt møde-
datoen den 27. september 
2006 med ministeren, som 
dog på grund af travlhed, i 
sidste øjeblik måtte aflyse 
mødet. Derfor arbejder vi 
ufortrødent videre hen 
imod en ny mødedato med 
kulturministeren.

Afventning.

Som bekendt har forenin-
gen hele tiden tilstræbt at 
være særdeles seriøs, visio-
nær, pro-aktiv og at være 
på forkant. Vi har været 
meget udadvendte og vi 
har på det seneste tilstræbt 
at være kompromissø-
gende overfor Tøjhusmu-
seets direktion i forbin-
delse med dets ønsker om 
at etablere et forsvarsmu-
seum i samme område, 
som vi ønsker at etablere 
Danmarks Flyvehistoriske 
Museum. Vi har pressens 
bevågenhed. Og det forly-
der, at der står respekt 
omkring vores forening.- 
Nu afventer vi blot grønt 
lys fra Furesø Kommune 
til at kunne gå i gang og 
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dermed komme videre.

Politikerne ønsker helt 
naturligt et se beviser for, 
at der er et økonomisk 
grundlag for at få et Flyve- 
og Forsvarshistorisk 
museum op at stå, m.a.o. at 
man "har penge med hjem-
mefra". - I FDFM-VL har vi 
på nuværende tidspunkt 
ingen midler at stille op 
med. Men vi er overbevist 
om, at et flyvehistorisk 
museum beliggende i 
autentiske omgivelser på 
Kulturstation Værløse vil 
være en attraktion, der 
givetvis vil have mange af 
de store fondes interesse. 
Også Tøjhusmuseet skal 
ud og ansøge fonde, hvis 
de skal have et forsvars-
museum op at stå. Hvad 
det angår er FDFM-VL og 
THM i samme båd. Begge 
er vi i den situation, at vi 
rent moralsk ikke kan går 
ud til nogen fond og 
ansøge om midler, så 
længe kommunalbesty-
relsen ikke har givet os 
grønt lys for, at der kan 
oprettes et Flyve- og For-
svarsmuseum på Kultur-
station Værløse. Vores 
nyreviderede budget for 
etableringsomkostnin-
gerne på henholdsvis 23 og 
25 mio kr. er det foreløbige 
grundlag for de formodede 
etableringsudgifter for 
henholdsvis hangar 46s 
museumsområde med 23 
mio. kr. og opførelsen af 
en efterfølgende 
museumsbygning til 25 
mio. kr. for civilflyvning 
og rumfart. Det skal dog 
understreges, at der er tale 
om etableringsudgifter 
som formentlig på flere 
punkter vil afvige, når de 
nødvendige 
konsekvensberegninger 

for vores oprindelige 
projekt, som beskrevet i 
både projektbeskrivelse 1 
og 2 er udarbejdet af 
arkitekt, ingeniør og 
advokat. Vi er parate til at 
gå igang med at ansøge 
fonde om støtte til vores 
oprindelige projekt om et 
Danmarks Flyvehistoriske 
Museum, Værløse - et 
flyvehistorisk projekt der 
allerede blev udarbejdet i 
deltaljer et helt år for THM 
måtte opgive sit forsvars-
museum i Næstved. Det vil 
igen sige, at såfremt et 
samarbejde med THM er 
udelukket, er FDFM-VL 
idag indstillet på indenfor 
en beløbsramme på 48 
mio. kr. fremskaffet via 
fonde og med oprettelsen 
af en selvejende 
institution med ansvarlig 
bestyrelse, efter den 1. 
oktober 2008, at udføre den 
opgave vi i første omgang 
er valgt til.

I mine unge dage som 
pilot under Den Kolde 
Krig i det ildsprudlende 
Good Old Air Force hed 
det sig, at vi måtte leve 
med "the calculated risk". - 
Det gjorde vi så, og det bar 
frugter. Det kunne betale 
sig. Det er bl.a årsagen til, 
at vi er så mange her i dag. 
- Det bør Furesø kommu-
nalbestyrelse tage ved lære 
af. Det skal derfor være 
min opfordring til kom-
munalbestyrelsens politi-
kere, at også de tør udvise 
tillid til FDFM-VL, d.v.s. at 
give grønt lys for opret-
telsen og udviklingen af 
Danmarks Flyvehistoriske 
Museum - eventuelt et 
Flyve- og Forsvarshistorisk 
museum, så vi kan komme 
videre, og at vi må opleve, 
at Kulturstation Værløse 

en dag står med et selvbæ-
rende og selvfinancierende 
Flyvehistorisk museum af 
international karat og for-
mat.

Ved generalforsamlingen 
skulle man vælge ny for-
mand idet Kristen Nør-
gaard Kristensen i fjor 
meddelte, at han kun 
ønskede at være formand 
det første år, da han i 2007 
fyldte 75 år. Som ny for-
mand valgtes som den ene-
ste i forslag

Knud Rasmussen.

Redaktionens 
bemærkninger
Vi vil gerne bede om et bil-
lede af en ny formand 
samt en beskrivelse af 
hvem han er.

Dirigenten tolkede fore-
ningens store tak til den 
afgående formand for en 
usædvanlig stor indsats for 
at skabe foreningen og 
give museumstanken den 
bedst mulige start.

Efter afviklingen af den 
øvrige del af generalfor-
samlingen og en pause - 
redegjorde medlem af 
Furesø kommunes byråd 
John I. Allentoft, der er 
formand for Flyvestations-
udvalget - for „Masterpla-
nen for Kulturstation Vær-
løse" - med særlig vægt på 
museumsområdet

Gaven vi vist ikke 
kunne sige nej til
Medens man for at undgå 
misundelse - meget tidligt 
slog fast. at såfremt Furesø 
kommune kunne tjene 
penge på resterne af flyve-
stationen kunne det kun 

dreje sig om 100 millioner.

Før det kan gøres op er det 
uvist hvor mange millioner 
der skal lægges ud før der 
er udsigt til fortjeneste.

Ved overtagelsen af Syd-
lejren overtager Furesø 
kommune et endnu ikke 
opgjort ansvar for det store 
område.

For det første ansvaret for 
hele området, forsikringer 
m.v. men også driften og 
enhver form for vedlige-
holdelse før man kan stille 
lokaliteter til rådighed for 
enhver form for fritidsbe-
skæftigelse.

Som reglerne har været 
skal alle offentlige bygnin-
ger og anlæg stilles gratis 
til rådighed for godkendte 
klubber med gratis el, 
varme, rengøring og tilsyn 
m.v.

Det kan blive en kostbar 
oplevelse for de eksiste-
rende kulturelle aktivite-
ter, at mange nye fritidstil-
bud skal være med til at 
dele de afsatte midler til 
diverse fritidsaktiviteter.

Men det indgår måske 
ikke i den vurdering der 
skal tages hensyn til - når 
man en dag skal afgøre 
hvad sydlejren skal lægge 
lokale og faciliteter til.

Der skal endnu være usik-
kerhed omkring hvem der 
skal dække udgifterne til 
den fortsatte afværgeop-
pumpning af forurenet 
vand.

Endelig er der spørgsmålet 
med tilsyn af hele området 
der i dag varetages af for-
svarets folk, ligesom der 
måske fortsat skal være 
vagt og kontrol ved ind-
kørslen Det er vel fra dag l 
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nødvendigt for Furesø 
kommune at fortsætte 
opsyn og kontrol med 
lokaliteterne der efterlades 
af arbejdere og tilsyn.

Er der sket en vurdering af 
det afsnit og hvad dette vil 
koste - for kommunens 
overtagelse af det store 
område vil sikkert blive en 
sag der får stor offentlig 
omtale. Men det skal vel 
også være et emne man er 
opmærksom på- for nu 
begynder tiden jo, at 
nærme sig.

Dette er forelagt forman-
den for Flyvestations-
udvalget John I. Allentoft 
for at spørge om forman-
den har kommentarer til 
ovenstående

John I. Allentoft's 
svar:

Du har helt ret i, at der føl-
ger mange udgifter med, 
når kommunen overtager 
flyvestationen.

I 2006 lavede forvaltningen 
et hurtigt overslagsbudget, 
og vi arbejder nu på at lave 
et mere gennemarbejdet og 
detaljeret budget.

I det sidste års tid er der 
brugt penge på planlæg-
ningsarbejdet, som har ført 
til udarbejdelse af Master-
planskitsen og tilhørende 

rapporter/analyser. ( kendt 
fra borgermødet i nov. 06). 
Planarbejdet fortsætter, og 
til den l. oktober 2008, 
hvor kommunen overtager 
området, vil vi bl.a, have 
en klar "køreplan" for, 
hvad der skal ske.

Fra overtagelsesdagen bli-
ver det rigtig dyrt: Dels i 
form af investeringer, dels 
i form af løbende driftsom-
kostninger.

Der skal investeres i over-
tagelse, ombygning, 
nedrivning, nybygning og 
oprydning. Hegn skal fjer-
nes eller nye sættes op. 
Forurening skal fjernes 
eller kontrolleres. Færdsel 
i området skal gøres trygt, 
og det nødvendige opsyn 
etableres. Veje. stier, vand 
og kloak skal 
anlægges/ændres og vedli-
geholdes. Landskabet skal 
plejes. Bygningerne skal 
indrettes til nye aktiviteter 
og vedligeholdes. De nye 
aktiviteter kræver el, vand, 
varme og opsyn. Osv. osv.

Finansieringen af oven-
nævnte forestiller jeg mig 
kan komme fra indtægter i 
forbindelse med etablering 
af de forventede bolig- og 
erhvervsområder i Sydlej-
ren.

John I. Allentoft , 
17.02.2007

Sydbank kommer 
nu med to tilbud til 
kunder, der har mere 
end 50.000 kr. - fast 
rente på 4,25 pct. eller 
variabel rente på 4 pct.

Fra fordums tid

Hr. Kaj Østergaard 
Sørensen er et ungt 
landpostbud

hvis ergerrighed går langt 
videre end til at omdele 
dagens post til hans 1300 
husstande. Da han gerne 
ville holde sine venner a 
jour med de lokale begi-
venheder, udgav han i 
nogle år et lille ugeblad, 
men fandt det utilfredsstil-
lende at få det trykt i en 
nærliggende by, da han 
ofte på grund af forsinkel-
ser gik glip af det sidste 
nye. Så fik han lokale folk 
interesseret i at financiere 
bogtrykpresse og sætteri, 
og startede sit eget tryk-
keri, idet han arbejdede 
sammen med en ven, der 
var typograf. Da denne ven 
imidlertid mistede interes-
sen for arbejdet måtte stif-
teren tage sig af både sæt-
ning og trykning, hvilke 
færdigheder han havde 
lært sig ved at iagttage 
typografen under arbejdet. 
Nu arbejder han hårdt med 
at trykke sit eget blad, og 
tillige undgå, at hans ven-
ner, der har financieret 
ham, skal blive skuffet, 
hvis det ikke kan klare sig 
økonomisk. Trods mange 
vanskeligheder - satsen må 
lægges af for hver 2 sider, 
der er trykt, for at få typer 
til de næste 2 sider - så er 
trykker-redaktøren lykke-
lig, for han elsker sit 
arbejde og er aldrig i bedre 
humør, end når han om 
aftenen arbejder i sit lille 
beskedne trykkeri.

Grunden til at vi bringer 
denne historie, er dobbelt: 
I et højt organiseret sam-

fund, som det danske, er 
det en sjælden historie - de 
fleste kommer ind i tryk-
keribranchen på sædvanlig 
måde ved at stå i lære den 
fastsatte tid - men dernæst, 
en af vore største trykkeri-
virksomheder startede 
nogenlunde på denne 
usædvanlige måde i tryk-
kerens mors sovekammer 
med en lille håndpresse. 
Så, hvem kan vide...?

Det sker i vore 
kirker – eller også 
sker der ikke noget?

HARESKOV 
MENIGHEDSRÅD
Aflysning af ordinært 
menighedsrådsmøde 
tirsdag den 13. februar 
2007 kl. 19.30 i HUSET, 
Skandrups Alle 34, 
Hareskovby.

Værløse den 5. februar 
2007.

Da der ikke er punkter til 
menighedsrådsmødet i 
februar, har menigheds-
rådsformand Anders 
Grønkjær besluttet at 
mødet aflyses.

Næste menighedsråds-
møde bliver den 13. marts 
2007.

Med venlig hilsen

Anders Grønkjær Menig-
hedsrådsformand 
Hareskov Menighedsråd

Cantinos på 
Læssevej 5
De er rigtig gode til at 
lave pizza'er
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Om menigshedråd 
i alm. - tilbageblik

VÆRLØSE & HARESKOV 
MENIGHEDSRÅD
Hareskov-Værløse Avis
Kaj Øgaard Sørensen
Gammel Hareskovvej 261
Hareskovby
3500 Værløse
Værløse den 7. juli 2005.

Opsigelse af annoncering i  
Hareskov-Værløse avis fra 
1. januar 2006.

Værløse og Hareskov 
menighedsråd har i en 
periode arbejdet på en ny 
struktur for annonceringen 
af de forskellige aktiviteter 
i Hareskov og Værløse kir-
ker. De to menighedsråd 
har ønsket at finde en 
billigere annoncerings 
model end den 
nuværende, hvilket 
indebærer at al annon-
cering fra 1. januar 2006 
samles et sted.
På ovenstående grundlag 
har Værløse og Hareskov 
menighedsråd vedtaget at 
opsige aftalen om annon-
cering mellem kirkerne og 
Hareskov-Værløse Avis.
Da menighedsrådene er 
klar over, at det betyder et 
indtægtstab for avisen sker 
opsigelsen af aftalen med 
ca. et halvt års varsel.

Værløse og Hareskov 
menighedsråd takker for 
samarbejdet i årenes løb.

Med venlig hilsen
Hanne Mølgaard Menig-
hedsrådsformand
Værløse Menighedsråd

Anders Grønkjær
Menighedsrådsformand 
Hareskov Menighedsråd

FURESØ BYRÅD
holder sit åbne møde på 
rådhuset i Farum onsdag 
den 28, februar kl. 19. Råd-
huset ligger når politista-
tion og bycenter. Alle er 
velkomne.
   Grundlaget for dagsorde-
nen er sager, der forud er 
behandlet på Økonomi  -  
udvalgets møde onsdagen 
forud. Der er 32 punkter på 
dagsordenen:
1. Først orienteres man om 

status for verserende 
retssager anlagt af eller 
mod Furesø kommune - 
de tidligere to kommu-
ner

2. Man drøfter en oriente-
ring om Værløse kom-
munes erfaringer med 
et borgerpanel med 500 
medlemmer, det fore-
slås Furesø skal have et 
panel med 700 deltage-
re.

3. Man skal tage stilling 
til"' servicestrategi 
m.h.t. de forskellige 
indsatsopgaver

4. Man skal drøfte 
tidsplan for budget 
2008 - der tager sin 
begyndelse i marts.

5. Man skal drøfte det nye 
byvåben, før det sendes 
til registrering i Patent- 
og Varemærkestyrelsen.

6. Man skal drøfte kom-
munens opkrævnings-
strategi.

7. Man skal drøfte 
kommunens rente- og 
gebyrpolitik.

8. Man skal drøfte sam-
mensætningen af be-
redskabskommissio-
nen.

9. Man skal drøfte valg af 
medlemmer til lokalrå-
det.

10.Der skal udpeges en 
repræsentant til det re-

gionale udviklingsråd.
11.SF foreslår at man tager 

til efterretning, at 
Landsretten har bekræf-
tet, at Farums borgere 
har været udsat for en 
forbrydelse. SF anbefa-
ler, at Furesøs økonomi-
udvalg beder om en 
genforhandling med 
Indenrigsministeren 
om Furesø Kommunes 
ekstraordinære tilskud, 
således, at den ekstra 
skattebelastning af 
Furesø's Farum-borgere 
kan bringes til ophør.

12.Man skal drøfte projekt 
og samarbejde omkring 
indsatsområde Mølleå-
en.

13.Man skal drøfte forslag 
til regulativ for hus-
holdningsaffald for 
Furesø kommune.

14.Man skal drøfte projekt 
for renovering af 
diverse broer i Furesø 
kommune.

15.Man skal drøfte frigø-
relse af 40.000 kr. til 
projekt af ny bro over 
Tibberup å ved Skov-
lystvej. Selve projektet 
skønnes at skulle koste 
408.000 kr.

16.Man skal drøfte forslag 
til repræsentant til 
Vandsamarbejde 
Sjælland.

17.Man skal drøfte frigi-
velse af beløb til pro-
jekter til forbedring af 
trafiksikkerheden. Der 
er i 2007 afsat 1 mill.kr.

18.Man skal drøfte trafik-
sikkerhedsplan for 
kommunen.

19.Man skal tage stilling 
til boligprognose fra 
2007 til 2017.

20.Der søges om tilladelse 
til at sammenlægge to 
boliger i Garnisionspar-
ken.

21.VAB søger om godken-
delse af låneoptagelse 
for affil. Hesselbo og 
godkendelse af husle-
jestigning.

22.HVA søger om godken-
delse af lån for Bringe-
husene, der medfører 
huslejestigninger.

23.Der søges om frigivelse 
af anlægsbevilling til 
Farum Nordby. På det 
skattefinancierede 
område skal der frigi-
ves 45,2 mill. på 
udgiftssiden og 185,6 
mill. på indtægtssiden.

24.Man skal drøfte puljen 
til forbedring af kvali-
teten i børnepasningen.

25.Ungdomsskolerne skal 
fusioneres og man skal 
godkende styrelses-
vedtægter.

26.Drøfte folkeskolens 
prøver og valg af 
udtræksfag på 8 skoler

27.Der søges om 
anlægsbevilling på 
698.000 til tømning og 
renovering af Farum 
svømmehal.

28.To tennisbaner i 
Hareskov skal lægges 
om. Der søges om 
204.000 til formålet.

29.Der søges om 306.000 til 
renovering af Værløse-
hallerne, hvor der er 
konstateret fugtskader i 
kælder og fra det flade 
tag i køkkenet.

30.Man skal drøfte regler 
for sæsonfordeling af 
lokaler og udendørs 
anlæg.

31.Man skal drøfte mel-
lemkommunale beta-
linger vedr.- fritidsun-
dervisning for voksne.

32.Man skal tage stilling 
til Masterplanskitse og 
byrådets visioner for 
udviklingen af Flyve-
station Værløse
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 Ryetvej/Ryetbo

Der har været en del poli-
tisk ballade om en 
ændring af tilkørselsfor-
holdene på Ryetvej, men 
nu er det besluttet og 
arbejdet er gået i gang. 
Men .. for pokker, hvor 
skiltningen er mangelfuld, 
også for de, der færdes i 
området til daglig. Så her 
er en advarsel om at se sig 
for, hvis man uforvarende 
begiver sig ind i området.

Kommunens kort over vejomlæg-
ningerne (fra http://furesoe.dk

Lys i P-skilte?
Der er kommet nye P-
skilte i Bymidten, der 
meget intelligent måler, 
hvor mange ledige P-plad-
ser der er i området, så 
man ikke kører forgæves. 
Det er vældig fint i dagti-
merne, og det går såmænd 
også, hvis der blot er en 
enkelt ledig parkerings-
plads. Problemer opstår, 
hvor der er flere valgmu-
ligheder, for så mangler 
der lyd på pilene, når det 
mørknes.

Set på Stigager, hvor der er flere 
muligheder: TV, TH og ligeud?

Iflg. stadsing. Mortensen 
var der ikke råd til at få 
lyst pilene op, så man 
kunne se i hvilken retning, 
der var en ledig plads - 
mærkeligt, for der er da 
masser af plads til at 
skrive det samme ord igen 
og igen, nemlig ordet 
"ledige". Så i bar spareiver 
kunne man jo spare det 
bort og i stedet skrive: 
tilhøjre, ligeud, til venstre 
osv.

Man kunne også slukke 
for lysene om natten, for 
det er sjældent på det 
tidspunkt, der er brug for 
dem. Og mens vi er ved 
lysende skilte, så kunne 
man også slukke for de 
reklamefinancierede 
busstoppestedsskilte, når 
man skal give et lille 
bidrag til en bekæmpelse 
af den globale opvarmning 
og fråds med energien ....

TD låseservice
Skomager
Tasker & Lædervarer
Garanti for kvalitet
Bymidten 38
tel. 40 25 26 86 
http:://www.td-lock.dk - 
døgnvagt: 40 25 26 85

Ke-Computers
IT, hardware, 
Bymidten 41 - tel 44 47 51 03

Anmeldelse:
Inge-Margrethe Madsen 
udstillede den 16-18. 
februar 2007 - og invite-
rede Kajs Avis på besøg. 
Udstillingens navn var:

Så mange navne
- og fandt sted på Fre-
deriksberg, nærmere 
bestemt: Bjørn Ignatius 
Øckenholts Frederiksberg-
ske Billedkunstskole

Lad det være sagt med det 
straks: Mit favoritbillede 
kan du se et udsnit af her:

Kunstner bag collagen er 
Anne-Marie Pedersen.

Billedet overraskede mig i 
samme øjeblik jeg så det, 
fordi jeg troede, at det var 
malet på en grå/sort skole-
tavle af skifer. Men det var 
det ikke - det var heller 
ikke malet direkte på 
væggen, det var faktisk et 
maleri på lærred.

Så mange navne - er tema-
tet for udstillingen, og 
man tør nok sige, at der er 
skrevet navne på "tavlen". 
Herunder epost-adresser 
til selveste Julius Cesar ;-) - 
Det var også på tide, at de 
gamle gutter fik en entydig 
identitet omend posthumt 
og på en ydmyg kunst-
udstilling.

På den bagerste væg hang 
disse hvide A4-sider (der 
er faktisk en ekstra række 
forneden, så det blev til 20 
i alt). Først tænkte jeg: 
Aha, det er nok lærerens 
kontor, hvor der er en kur-
susbeskrivelse - idet det jo 

var en billedkunstskole 
med et 4 måneders kursus 
med mødepligt, så efter 
blot 14 dage skulle der 
være udstilling, og det 
kræver disciplin. Men nej, 
det var et kunstværk, som 
betog mig stærkt al den 
stund indholdet betød 
meget. Kunstneren er: Kit 
Kjølhede Laursen. 

Overraskelsen - den skal 
med .. og det gjaldt i øvrigt 
flere af de udstillede 
genstande - man skulle 
træde forsigtigt, skulle 
man  !

Så nåede vi til det rum, 
hvor Inge-Margrethe Mad-
sen havde opstillet sine 
billeder - jeg tror, at dette 
her hedder "Dans".

Desværre har jeg ikke flere 
still-billeder, fordi jeg skif-
tede til video på dette tids-
punkt, så der vil følge 
mere fra IMM's kunstvæ-
relse.

http://kajsavis.dk/ad/sko/http:://www.td-lock.dk
http://furesoe.dk/
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Dette er et gedigent opstil-
lingsbillede, hvor jeg bad 
Inge-Margrethe stille sig 
op foran en kollegas 
maleri af et tog, der raser 
gennem en tunnel - og 
foran står der et sortklædt 
menneske med et dødens 
ansigt. Kunstneren er Lise  
Dahl.

Man kunne næsten kalde 
det: Døden har mange 
navne, men det var så 
skræmmende, at kun Inge-
Margrethes røde hår 
kunne få livet tilbage igen, 
så gysende en oplevelse 
var det ..

Denne samling billeder 
blev os anbefalet af Inge-
Margrethe som hendes 
personlige favorit - og 
smukke var de - malet af 
Anne Lorenzen.

Lige efter Inge-Margrethes 
værelse fulgte et spæn-
dende rum, hvor man 
næsten ikke vidste, hvor 
man skulle sætte fødderne 
- eller øjnene, for der var 
vinduer, som man troede 
var spejle - og vist nok 
også omvendt.

Det var en fortræffelig 
udstilling! Utroligt, at så 
meget kunne nås på så 
kort tid. Ikke at det skal 
bedømmes ud fra en bene-
fit/cost-betragtning, men 
det viser en utrolig 
arbejdsdisciplin som 
koblet med en kunstnerisk 
frihed får talenter til at 
blomstre.Kan anbefales på 
det varmeste uanset at vi 
på redaktionen kender 
Inge-Margrethe .... Idet en 
tanke faldt mig ind: 
Hvorvor har vi ikke et 
bette værksted i Værløse, 
der kan anvendes til 
lignende kreative formål – 
f.eks. en betonbygning på 
den tidligere Flyvestation 
Værløse?
/hansjorn

Lyrik på Bymidten 
2004
Gensyn med Jan Hatt-
Olsen, som den samlede 
redaktion traf på Inge-
Margrethes kunstudstil-
ling.

Jan har tidligere udført 
arbejder for Gl.Værløse 
Kommune, da han introdu-
cerede lyrik på Bymidten 
ved at placere sine digte på 
den røde plads. Han er nu 
ansat i den nye Furesø 
Kommune og skal være 
med til at ændre det kultu-
relle landskab - vi byder 
ham velkommen og glæ-
der os til nye spændende 
initiativer

2004.09.03: Lyrik-installa-
tion i Bymidten ved Jan 
Hatt-Olsen – læs evt. 
videre på:
www.urbanartscape.com

VIL DU SE MIN 
SMUKKE NAVLE
Det må være svært at få det 
hele med - og det er heller 
ikke nemt at dele sol og 
vind lige - når man skal 
have alle politikere med og 
deres billede.

Der er nogen der holder 
øje med om man nu har 
været synlige vurderet i 
forhold til hvor mange 
andre der havde fået deres 
billede med.

Byrådet har behandlet et 
forslag om, at rådets møder 
skulle udsendes med 
levende billeder - og den 
slags har man en viden om, 
at det sætter gang i indlæg 
og så forestiller man sig, at 
det skal få borgerne til at 
følge mere med.

DA GL. VÆRLØSE VILLE 
VÆRE LANDETS FØR-
STE KOMMUNE, DER 
HAVDE DERES EGET TV, 
afprøvede man mulighe-
den og fik interesseret en 
lille gruppe, der meget 
ihærdigt tog sig af opga-
ven på frivillig basis.

Men som tiden går var det 
frivillige indslag løbet tør 
for kræfter, da det viste det 
sig, at man havde forestil-
let sig, at stationen ville 
leve videre ved frivillig 
arbejdskraft. Kommunen 
havde investeret i udstyr, 
der hurtigt var endnu mere 
nedslidt - da man måtte 
nedlægge stationen, var 
der i grunden ikke megen 
værdi i materialet.

Tanken manglede i høj 
grad en baggrundsgruppe, 
der ville lave lokal TV - så 
havde det været nærlig-
gende, at man stillede 
kommunepenge til rådig-
hed for aktiviteten. Men 
Værløse Lokal-tv kom ikke 
udover starten og hvad en 
fortsættelse ville have 
kostet.

LOKALTV KOM SIDEN I 
GANG VED HJÆLP AF 
KANAL SJÆLLAND, der 
fik til huse i lokaler på 
Baltoppen i Ballerup sam-
men med Radio Ballerup.

KANAL SJÆLLAND - 
eller hvad den ellers har 
heddet - fik et samarbejde 
igang med Værløse, Her-
lev, Ballerup og Ledøje-
Smørum kommuner om en 
fælles indsats, der ofte var 
en halv time reklame og en 
halv time nyt fra de fire 
kommuner. Kommunerne 
bidrog så til udgifterne 
ved et beløb efter antal af 
borgere.

Det har i høj grad været 
fotografer og to damer ,der 
varetog opgaven og gjorde 
det til alles tilfredshed. 
Men det har ikke altid 
været nemt at dele sol og 
vind lige - og mange har 
sikkert forgæves søgt at 
komme med billedet i den 
korte tid.
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MED DEN NYE STRUK-
TUR fortsætter Ballerup og 
Herlev kommuner som 
deres egen - medens 
Ledøje-Smørum og Vær-
løse er pålagt andre opga-
ver.

I denne uge har man fra 
Kanal Sjælland henvendt 
sig til Furesø kommune for 
at spørge, om man kunne 
være interesseret i at 
fortsætte et samarbejde om 
TV.

Herlev og Ballerup er fort-
sat med i samarbejdet.

Nu forespørger man hos 
Furesø kommune og vil 
gerne have en fjerde kom-
mune med. Taksten er 3 kr. 
pr. indbygger pr. år, og så 
drejer det sig om 105.000 
kr. for Furesø.

Med i vurderingen skal 
tages, at der tilbydes en 
udsendelse et kvarter hver 
lørdag/søndag fra kl. 12.10 
på SBS-net. Tidligere 
havde man udsendelsen på 
en lørdag aften kl. 17.45, 
der ofte lå i familiens spi-
setid.

Det er værd at nævne, at 
man på internettet 
arbejder med levende 
billeder af møder og andre 
aktiviteter f.eks. på : 
www.kajsavis.dk

Har man ikke internetad-
gang, kan man få det skre-
vet ud hos naboen eller i 
biblioteket.

I kommunebutikken har 
man ofte mulighed for at 
kunne bruge den udstil-
lede computer til udskrift 
fra hjemmesider

FOR DE BORGERE I 
FURESØ KOMMUNE der 
har mulighed for, at mod-
tage signaler fra Kanal 

Sjælland var det en god 
ide med en fortsættelse af 
samarbejdet med kanalen.

Med ved en tidligere lej-
lighed konstaterede man, 
at „der ikke var kød nok til 
TV" fra et byrådsmøde..

VIL DU HJÆLPE 
DE VALGTE 
POLITIKERE
der ikke lader sig inspirere 
af deres eget bagland eller 
diverse læserbreve skal du 
være heldig at komme med 
i det nye spørgepanel der 
skal omfatte 700 borgere i 
kommunen.

De skal efter sigende være 
anonyme og alligevel være 
et „bredt udsnit af bor-
gerne i Furesø kommune".

Du skal have IT-adgang - 
eller helst. Har du ikke fik 
man at vide at man kunne 
få hjælp på dit bibliotek. 
Men de har ikke ressourcer 
og henviser brugerne til at 
bruge computer-adgang..

Valget af ledende emner 
åbner nye muligheder når 
to postområder er slået 
sammen og der er så man-
ge uafklarede spørgsmål.

Mønstret i de omgange 
man har spurgt panelet i 
Værløse er præget af kom-
munens eget oplæg - men 
også lidt af at det er for-
valtningen og konsulenten 
der har udformet spørgs-
målene.

Man har vist ikke spurgt 
om borgernes forhold til 
sammenlægningen med 
nabokommunen. Eller om 
kommunen skulle byde på 
køb af jord i Nordlejren. 
Forholdet til et varehus i 
Bymidten. Om kommunen 

skulle bevare et restareal i 
Ryget Skovby. Om udvi-
delse af Skovgården. Om 
der mangler mindre boli-
ger for de der vil sælge 
deres store bolig og helst 
vil bo i Værløse o.s.v. Der 
er ikke stillet mange 
spørgsmål til om resterne 
af Flyvestation kan få en 
fornuftig fremtid og for 
hvem.

BEDRE 
MULIGHEDER 
MED BRUGEN 
GALAKSEN.
Gennem mere end fyrre år 
var Syvstjerneskolens 
gymnastiksal hele kommu-
nens festsal.

Samtidig med at det var 
placeret i skolens ansvars-
område og økonomisk en 
del af skolens budget - 
også hvad rengøringen 
angik.

Enkelte foreninger skif-
tede mødested fordi der 
ikke var rengøring efter 
dagens brug af salen, der 
bevarede sine ribber for at 
markere hvad salens for-
mål var.

På den anden side var 
lokaliteterne stillet gratis 
til rådighed - så det skete 
at nogen gjorde rent før de 
afholdt en festaften.

Men overgangen til den 
nye afdeling af biblioteket 
har ændret på et og andet.

Man er dog i en indle-
dende fase fordi regler 
m.v.. skal vurderes efter 
det første aktive år..

Men et står klart, man har 
sikret, at der skal ske ren-
gøring før en ny aktivitet 
rykker ind og der konstate-

res et behov. Men hvert 
udlån medfører øget 
behov. Denne rengøring 
skal dækkes af Galaksens 
rammer for rengøring.

De foreløbige takster er for 
teaterforestilling, et admi-
nistrationsgebyr på 100 kr.

Scenemester pr. dag 3.000 
Klargøring, oprydning m.v. 
2200 kr., Ned- og opsæt-
ning af lamper 750 kr. Ialt 
uden hjælpende hænder 
kr. 6.050.00

Ved biografforestillinger 
er der administrationsge-
byr 100

kr. Klargøring, oprydning 
m.v. 1550 kr. Uden operatør

Ved forenings- og musik-
skolekoncerter: Admini-
strationsgebyr 100. 
Klargøring, oprydning m.v. 
1550 kr.

Også uden lyd, lys og tek-
nisk hjælp.

Annoncer og 
småsnak
www.kajsavis.dk
HARESKOV-VÆRLØSE 
AVIS 62. ÅRGANG på 
nettet
VI FØLGER HVAD DER 
SKER I FURESØ KOM-
MUNE. STEDET hvor du 
kan læse mest om to kom-
muner, der aldrig havde 
ønsket andet end
ET GODT NABOSKAB.

I KØBENHAVN SAGDE 
MAN AT DE ANSVAR-
LIGE VILLE GØRE 
BYENS 65 SKOLER TIL 
LANDETS BEDSTE. Men 
et rod i skoleområdets pen-
gesager fører nu til at flere 
og flere private skoler 
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overtager flere og flere fol-
keskoleelever.

DER ER DANSKE FILM 
der først gør sig på hjem-
memarkedet når de får en 
pris et eller andet sted i 
udlandet. Så kan man tage 
dem op igen på det hvide 
lokale lærred.

NÅR DU FÅR EN LOM-
METELEFON er det ikke 
sikkert du mere kan ses 
med dit faste nummer i 
telefonbogen
.........................

VED DERES FESTER 
havde man altid inviteret 
en repræsentant for den 
lokale latterforening.

DER ER FESTER hvor man 
indleder med, at en 
vinnørd beretter om 
aftenens vine, der som 
regel er den han selv for-
handler. Det kvikker op i 
forsamlingen og erstatter 
ofte kedelige talere. Men 
ved den slags er det klogt 
forud at få på plads hvor 
længe festen må vare
....................

I DERES BY HAVDE det 
været noget nyt at afholde 
tilbud om vinsmagning i 
hallen. En dag udviklede 
det sig så politiet måtte 
tilkaldes for at lukke 
festlighederne før det var 
planlagt.

DER ER ET STIGENDE 
ANTAL KONKURSER 
indenfor detailhandelen, 
det bekymrer handelsstan-
den. I januar var der 180 
konkurser i hele landet, 
butikker og andre virk-
somheder, mange i Nord-
sjælland og København.

DER ER OMRÅDER I 
DANMARK der beskrives 
som udsatte boligområder. 
Der skal være steder i 

landet hvor skolen sender 
en lærer ud for at hente 
eleverne. Andre steder 
ringer skolen til de hjem 
hvor der ofte er børn der 
ikke møder i skole om 
morgenen.

BOLIGMANGELEN har 
aldrig ført til at man 
undersøger gener i snegle 
der fødes med hus på ryg-
gen. Der kunne jo ligge et 
eller andet her............

KONTANTHJÆLP var 
måske en bedre løsning 
hvis det blev uddelt i 
gavekort til steder hvor 
man kun leverede 
fødevarer.........

SELVOM MANGE 
MENNESKER HAR EN 
FORM FOR HANDICAP

viser undersøgelser, at det 
er ikke meget der står om 
det i skolebøger Men i 
mangt og meget beskæfti-
ger man sig mest med de 
der er normale eller ved 
enkelte tilfælde med de 
unormale. Men ikke meget 
med handicaps - der slet 
ikke er en forbrydelse.

DER ER FAMILIER der 
ikke mere praler af deres 
indkøb af anerkendte 
lamper fordi de meget ofte 
er genstand for tyverier.

VED NYTÅRSTIDE fandt 
man rundt om i landet 
lagre af ulovligt fyr-
værkeri. Mange steder var 
det i nærheden af naboer 
der fandt trafikken lidt 
usædvanlig.

GØDNING KAN VÆRE 
FARLIG. En læser fortalte 
om en oplevelse fra de ret 
unge år. På gården havde 
de en rest Chile salpeter 
der var den tids kunstgød-
ning. Deres mor fandt en 
sæk med en lille rest 

salpeter i bunden. Da der 
skulle ryddes op forsvandt 
sæk og salpeter ind i kak-
kelovnen - der nærmest 
blev sprængt da rist og låg 
med et brag røg rundt i 
stuen.

FITTNESDYRKERE har 
vist sig at få ændret deres 
form og damerne har fået 
deres smukke udseende 
tilbage. Blandt de mest 
aktive fandt man i 2006 
hele 93 aktive der brugte 
doping. Flest gik i fælden 
ude i de private fit-
nescentre.

BERLINGSKE 
TIDENDE
fortalte den 15. februar at 
„Politikere er født til inha-
bilitet", ovenikøbet i en 
leder. „Kommunalpoliti-
kere vil altid have en eller 
anden privat interesse i 
kommunalbestyrelsens 
politik og afgørelser, og de 
vil have bekendtskaber og 
kolleger, hvis generelle 
interesser de også kan 
„mistænkes " for at pleje. 
De er med andre ord valgt 
med principiel inhabilitet 
som forudsætning" „Men 
en mulig korruptionssag 
bør ikke føre til større 
afstand mellem politikere 
og samfund".

DET FORLYDER NU at 
staten ejer omkring 500 
sommerhuse af forskellige 
grunde rundt om i landet 
som man prøver at sælge.

DER ER MANGE MÆND 
der for alvor priser glæden 
ved jagten og det man 
ramte hvor de fleste ved, at 
de fleste glæder sig til 
snapsen der både er kold - 
men fyldt med varme.

POLITIKEN
gengav et digt som Gunnar 
Iversen, Sindrup, Hurup, 
Thy skrev om statsskovri-
der Einar Laumann Jørgen-
sen, Bagsværd

PIONEREN
Hvor andre ikke ser 
skoven for bare 
træer
gik du mellem bark 
og ved med panden 
imod Bjerget
til vore glemte 
rødder. 
sigtelinjerne
til årets kreds og 
samfundslivets 
orden.

Skovrideren var den egent-
lige far til VESTSKOVEN, 
da han var ven af 
HARESKOVENE

--------
Aktualitet – frem for 

præcision
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1172 huse i 
Hareskov er nu 
fotograferet.
I løbet af de sidste par år er 
husene i Hareskov blevet 
fotograferet, og 2.170 
billeder er det blevet til - 
forhåbentlig til glæde for 
eftertiden. Det er en lille, 
historisk gruppe i 
Hareskov, der står bag 
initiativet.

Billederne er sat i mapper 
og er gemt digitalt og 
opbevares på Historisk 
Arkiv i Værløse.

Gruppen sørger også for at 
interwieve ældre folk, der 
enten stadig bor i byen 
eller har tilknytning til 
den.

Hvis folk har gamle fotos 
bliver disse affotograferet, 
og historierne om dem bli-
ver nedskrevet.

Hareskov Skole bliver 90 
år i 2008. Derfor arbejdes 
der for tiden på et projekt 
om skolen. 

Alt dette havner i det 
lokale historiske Arkiv.

Det er gruppens ønske, at 
hele det indsamlede mate-
riale skal gøres tilgænge-
ligt på nettet.

Det kræver, at alle 
oplysninger lægges i en 
database, som Arkivet dog 
ikke har ressourcer til at 
lave for øjeblikket.  

En hjemmeside er blevet 
stablet på benene, og der 
er foreløbig lagt huse ud 
fra Skandrups alle.

Det kniber dog lidt med at 
komme videre, fordi web-
masteren også skal koordi-
nere Farum  og Værløse 
arkivernes hjemmeside. Så 

han har nok at se til for 
tiden.
/Nina Nø

ps! Hvis du vil se noget 
flot, så gå ind på følgende 
Internet-adresse:
http://kurier.at

Der findes en forside fra et 
østrigsk tidsskrift af 
samme navn, og den 
smukke danserinde - højt 
på tå og på ét ben og i 
nogle flotte gevandter - er 
redaktionen bekendt, idet 
det er Josefine Tyler.  Hun 
er blot 21 år og danser i 
Wien, hvor hun har været 
siden hun som 16-årig røg 
ud fra Det kgl. Teaters 
Balletskole på Kgs. Nytorv. 
Før den tid gik hun på Ll. 
Værløse Skole.

Poesie in Pastell – 
swinging, sexy, sorglos 
tanzen Sie in den Frühling.

Eftersnak
DEN BEDSTE FEST de 
havde været til var festen 
hvor de næste dag tog 
tilbage til stedet for at 
takke og for at hente nøgle 
og bil.

DEN BERØMTE „SIDSTE 
SKOLEDAG" har for 
mange været deres dyreste 
- kom de i tanke om da 
dagen var kommet på en 
vis afstand....

DEN SIDSTE SKOLEDAG 

er mere end den sidste. 
Den er nemlig signalet til, 
at nu skal der virkelig 
tages hånd om studiet 
..............

NÅR MAN TÆNKER 
OVER at flere og flere får 
en lommetelefon og alle 
ungerne har det. Hvor 
langt er der til, at man hvor 
man er - kan gå ind på 
internet-orientering og 
hente det sidste nye fra en 
lokal avis.

Håndens arbejde
Computere er blevet band-
lyst for ansøgere til den 
nye journalistuddannelse i 
Odense, skriver Berlingske 
Tidende [tidspunkt for 
udgivelse af artiklen 
kendes pt. ikke, men det er 
et stykke tid siden):

"Ansøgerne skal i stedet 
benytte sig af de gamle 
prøvede skriveredskaber 
papir og pen. Odense Uni-
versitet har forbudt brugen 
af skrivemaskiner og com-
putere, fordi man er bange 
for snyderi ved brug af 
egne maskiner. Og fordi 
man var bange for, at tek-
nikken kunne give proble-
mer, hvis universitetet 
satte et antal af sine com-
putere op”.

Danmarks journalist-
højskole (DJH) har i årevis 
tilladt moderne skrivered-
skaber.

- Jeg synes her dufter af 
det forrige århundrede. Jeg 
kan simpelthen ikke forstå 
det. Jeg troede, der blev 
gjort grin med mig, da en 
journalist ringede for en 
kommentar, siger rektor 
Kim Minke, DJH.

Hertil svarer lederen af det 

nye institut for journalistik 
på Odense Universitet, 
Jørn Henrik Petersen:

- ”Nu prøver vi det her, og 
viser det sig, at det er fuld-
stændig gakkeligak, 
jamen, så snakker vi 
måske skrivemaskine 
næste år eller pc'er. Vi er 
ikke katolske i hovederne. 
Nu har vi lagt os fast på 
det her, og så må vi prøve 
det”, siger Jørn Henrik 
Petersen.

Pigelil / Poul Reichardt

Digitalisering af gamle 78-
plader udføres. Henv. til 
Wikimedia.Dk – tel 28 34 41 50

Der er ikke mere i denne 
omgang – skriv gerne til 
redaktionen, hvis du har 
noget på hjertet:

Kajs Avis
Gl. Hareskovvej 261
Hareskovby, 3500 Værløse
redaktionen er afsluttet onsdag 
den 21. februar 2007 – skabt med 
Open Office Writer og sat med 
Palatino Linotype 10 punkt

http://kurier.at/
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