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TIRSDAG
10.00-11.30: Farum Bibliotek: 

Guidet fælleslæsning.
10.00-11.30: Værløse Bibliotek: 

Film for børn.
17.00: Farum Kulturhus: Fy-

raftenssang. Ældre Sagen 
Farum

18.00-21.30: Farum Kulturhus 
Kulturcaféen: Quiz, mad og 
Milling.

19.00: Galaksen: Foredrag 
med tidligere drabschef 
Jens Møller Jensen og advo-
kat Jakob Buch-Jepsen: Fra 
anholdelse til dom. Tikko.

ONSDAG
11-00-17.00: Skovhuset: Ud-

stillingen I skovens dybe, 
stille ro.

13.30-15.30: Skovgården: 
Foredrag ved Lis M. Fre-
deriksen: Fra sømand til 
diplomat.

14.00: Satelitten: Foredrag 
med Mimi Jacobsen. Ældre 
Sagen Værløse.

18.00: Furesø Rådhus: Byråds-
møde. Furesø Kommune.

19.00: Farum Kulturhus te-
atersalen: Forfatteraften 
med Jesper Wung-Sung.

19.00: Immigrantmuseet: 
Gratis rundvisning i udstil-
lingen Død og begravet-

19.30: Galaksen: Carl Nielsen 
kvintetten. Furesø Musik-
forening

VÆRLØSE: Thomas  gæster 
Galaksen med sit anmel-
derroste show “Et stortslået 
menneske” den 16. oktober.

Denne gang stiller Thomas 
Warberg skarpt skarpt på de 
mange subjektive versioner 
af virkeligheden, som vi bli-
ver konfronteret med i hver-
dagen. Vi lever i en tid hvor 
følelser og holdninger over-
trumfer fakta, og det kan få 
verden til at se temmelig fik-
tiv ud. Foruroligende, men 
også hysterisk morsomt, i 
hvert fald når Thomas War-
berg udleverer virkelighe-
den, som han oplever den. 
Og han har ret!

Billetter kan købes på 
www.galaksen.dk

Thomas  
Warberg gæster 
Galaksen med 
onemanshow

Debat

Jeg så med stor fornø-
jelse dokumentaren om 
Brixtofte på DR. Historien 
og den triste skæbne ken-
der vi alle.

Blandt mange ting var 
der de famøse “velfærds-
rejser”. Alle personer i Fa-
rum Kommune over 67 år 
skulle have en betalt rejse 
af kommunen. Ser man 
bort fra finansieringen, 
var ideen og ambitionen 
omkring at sikre de ældre 
et fællesskab og sammen-
hold såmænd god nok.

Problemet er reelt. En-
somhed findes i høj grad - 
især blandt ældre. Vi har 
en meget aktiv afdeling af 
Ældresagen i kommunen, 

som gør rigtig mange gode 
ting. Jeg mener, at vi som 
supplement til dette bør 
tage en god debat omkring 
ensomhed. Hvordan kan 
vi som kommune skabe 
rammerne for et godt sam-
menhold blandt borgerne? 
Hvordan kan vi bekæmpe 
ensomheden?

Jeg vil gerne sætte gang 
i et politisk arbejde, hvor 
vi kigger ind i problema-
tiken og i samarbejde med 
foreninger og borgere fin-
der løsninger og stiller 
rammer op for, at vi lærer 
vores naboer at kende ved 
arrangementer med mu-
sik, kulturelle indslag og 
lignende.

Aktivitetscentret Skov-
gården er et godt eksempel 

på noget, der fungerer. Det 
skal bredes ud og arbejdes 
videre på.

Vi skal naturligvis lære 
af fortidens fejl, men Fure-
sø må gerne være et sjovt 
sted at være, og hvor alle 
får muligheden for at få 
gode bekendtskaber - og 
ikke at skulle sidde ufri-
villigt derhjemme alene.

Ensomhed skal bekæm-
pes. Fælleskaberne skal 
styrkes, og jeg ønsker, at 
vi tager den debat. Har du 
gode ideer, vil jeg meget 
gerne høre nærmere!

Joachim Hjorting. By-
rådskandidat Det Konser-
vative Folkeparti. Lyng-

holmpark 33. 3520 Farum.

Velfærdsrejser om igen? FARUM: Kurset ’Tegn en Bog’ er en ny aktivitet på Farum 
Bibliotek for unge og voksne.

’Tegn en bog’ er en anderledes måde at tale om og opleve 
litteratur på. Her mødes kursisterne i en lille gruppe - fem 
lørdage i træk og lytter til oplæsning fra en god bog. Efter 
oplæsningen går man lidt dybere ind i teksten og taler om 
de indre billeder, teksten har skabt hos den enkelte. Derpå 
forsøger deltagerne hver især at lave en skitse eller to på den 
inspiration, man har fået.

For at komme i tegnestemning begynder hver kursusgang 
med en opvarmningstegneøvelse og en kort tegnelektion. 
Til støtte for tegningerne af den inspiration, man har fra 
teksten, finder man et par illustrationer i bibliotekets bøger, 
tidsskrifter eller på nettet.

–  Det er et kursus for unge og voksne læsere, der har lyst til 
at prøve at arbejde kreativt med en læseoplevelse,  fortæller 
kursusleder Elsebeth Tank og understreger, at målet ikke 
er at skabe fantastiske tegninger, men at øve sig stille og ro-
ligt. Og som afslutning ser man på dagens tegninger – som 
måske bare er blevet en krusedulle. Alt er tilladt.

Biblioteket leverer materialer og sørger for kaffe/te og lidt 
sødt.

Vil du med på kurset, skal du tilmelde dig og købe billet på 
furbib.dk

Kursusdagene ligger på lørdagene 30. oktober, 6., 13., 20. og 
27. november kl. 11-14.

Visuel måde at tale om litteratur på

RENOVERING: Bel-
lemosegaard skri-
ver sig ind i rækken 
af bygninger, som 
Furesø By & Land 
har hædret for god 
byggeskik.

Af Mikkel Kjølby

FURESØ: For 50 år siden 
stimlede en gruppe engage-
rede Farum-borgere sam-
men på Farumgård for at 
stifte en forening, som skul-
le sikre bevaringen af de 
historiske bygninger i Fa-
rum. Det blev til Det Gamle 
Farums Venner. Senere Fa-
rum By og land og i dag Fu-

resø By og Land.
Hvert år hædrer forenin-

gen en eller flere bygninger, 
som har været igennem en 
restaurering i god tråd med 
de historiske traditioner.

Ved 50 års-jubilæet lørdag 
den 9. oktober var turen 
kommet til Bellemosegaard 
i Sydlejren.

Borgmester Ole Bondo 
Christensen stod for 11 år i 
træk for overrækkelsen af 
diplomet for god byggeskik. 
Denne gang til Jesper Som-
mer og Maja Schick Sommer 
for deres renovering af stue-
huset til Bellemosegaard.

Efter overrækkelsen af 
diplomet til Jesper Sommer 
kvitterede han med en for-
nem præsentation af proces-
sen, der forvandlede noget 

nær en ruin til en impone-
rende bygning.

Bellemosegaard stammer 
fra 1910. Frem til 1942 var 
den beboet af en landmands-
familie, indtil den tyske 
værnemagt eksproprierede 
bygningen, som ligger lige 
ved den flyveplads, som ty-
skerne udbyggede voldsomt 
under 2. verdenskrig. Efter 
krigen overtog forsvaret 
bygningen, som en over-
gang var hovedkvarter for 
Sirius-patruljen. Men der 
opstod brand i ejendom-
mens overetage på grund 
af et cigaretskod i en papir-
kurv. Huset blev forladt og 
stod således i 19 år, som en 
ubrugt forfalden og øde ejen-
dom med åbne vinduespar-
tier og store brandskader i 

tagetagen.
At der er lykkedes at reno-

vere bygningen, har impo-
neret Furesø By og Land.

- Alligevel er det lykke-
des de nuværende ejere at 
istandsætte huset, så det 
i dag fremstår, som en be-
tydningsfuld historisk på-
mindelse om arkitektur i 
det lille samfund Bringe. 
Huset er istandsat med stor 
pietetsfølelse for detaljen og 
viser stærke håndværks-
mæssige kvaliteter Som 
anerkendelse for dette fuld-
endte projekt af stuehuset til 
Bellemosegaard har Furesø 
By og Land valgt at tildele 
Maja Schick Sommer og Jes-
per Sommer, foreningens 
diplom for god byggeskik og 
bygningskultur i 2021, lyder 

det i indstillingen.
Rosende ord om forenin-

gen
50 års jubilæet blev holdt i 

Præstegårdslængerne ved 
Farum Kirke i den smukke 
landsby, som foreningen op-
rindeligt ville beskytte.

Ole Bondo Christensen ro-
ste foreningen for indsatsen.

- Furesø By og Land har 
gennem 50 år haft en helt 
afgørende betydning for 
beskyttelse af kulturarven 
i vores kommune. I har råd-
givet kommunen og borger-
ne - både om de store linjer 
i byudviklingen og om helt 
konkrete arkitektoniske 
valg ved nybyggeri og re-
novering. I har med jeres 
høringssvar og proaktive 
byplanudspil være med til at 
præge kommunens udvik-
ling igennem alle årene og i 
alle kommunens hjørner og 
vores forskellige lokalsam-
fund. I skal have tusind tak 
for jeres indsats, lød det fra 
borgmesteren.

Landsformand Karen 
Margrethe Olsen fra Lands-
foreningen for Bygnings- og 
Landskabskultur udtrykte 
sin store anerkendelse af 
foreningens arbejde, og an-
førte:

- Arbejdet med at sikre de 
bevaringsværdige bygning-
er og bymiljøer opnås kun 
gennem et langt sejt træk på 
det lokale plan, det synes jeg 
foreningen er lykkedes med 
i Furesø kommune, sagde 
Karen Margrethe Olsen, og 
sluttede med at overbringe 
en stor lykønskning i anled-
ning af jubilæet på vegne af 
landsforeningen.

Gård i Sydlejren hædret  
for god byggeskik

Bellemosegaard stammer fra 
1910, men var helt forfalden, da 
Jesper og Maja Sommer købte 
ejendommen. I lørdags blev de 
hædret for god byggeskik.  
Foto. Furesø By og land


