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4 Gladsaxe Bladet, tirsdag 23. september 2008

Når engang ombygningen er færdig, bliver der langt mere plads inde i butikken til kunder-
ne samtidig med at de ansatte får bedre arbejdsforhold. Foto: Kaj Bonne.

Billederne på denne plads er lånt af Gladsaxe Byarkiv, Lokalhistorisk afdeling, Søborg Hoved-
gade 220, 2. sal. Tlf. 3957 6101. Der er adgang til arkivet tirsdag 10-15 samt torsdag 11-19

KFUM Spejderne har igen i
år en spejderhjælpsuge i
uge 39. I dag vil du ved Sø-
borg kirke kunne finde
spejderne, der håber på at

kunne tjene penge ved at
hjælpe borgerne med små
opgaver. De indtjente
penge går til små børn i
Sudan.

Så hvis du har en have, der
skal gøres klar til vinteren,
en hund der skal luftes,
mangler lidt hushjælp, vil
have købt ind i supermar-
kedet eller noget helt an-
det, så ring på tlf.: 41 40 63
39 eller kom op til Søborg
kirke i dag kl. 18.30.

c.e.

Få spejderne til at 
hjælpe med havearbejdet

GuldBageren i 
Bagsværd klar med
stor udvidelse

Af Niels Rasmussen

Rygterne gik, om at der
kommer en cafe i forbin-
delse med GuldBagerens
forretning på Bagsværd
Hovedgade 127. Men det

bliver ved rygterne.
Godt nok er der pæn

byggeaktivitet i lokalet ved
siden af den nuværende
forretning, men når en-
gang det står færdigt bliver
der udsalg inde i de nye lo-
kaler, hvor der tidligere var
tøjforretning.

Den nuværende butik
skal så fungere som pakke-
ri og bageri, fordi der skal

leveres brød til andre bu-
tikker.

Det ville måske have væ-
ret en meget god ide med
et par borde og nogle stole
til kaffe og kage. Men så
skal der indrettes toiletter
og tages hensyn til alver-
dens regler. Så det bliver
ved brødet.

Bageren flytter –
ind ved siden af

Med de synspunkter
Henrik Sørensen i Glad-
saxe Bladet den 16/9-08
giver udtryk for, er det
sandelig godt, at han ikke
er konservativt medlem af
Gladsaxes Byråd, men
konservativ kandidat til
folketinget. Han burde
koncentrere sig om det
landpolitiske i stedet for i
nærmest nedladende to-
ne at forsøge at latterlig-
gøre medborgere, som er
brugere af Borgernes Hus.
Den tone er ikke en seriøs
politiker værdig. Henrik
Sørensen mener, at de ak-
tiviteter, der foregår i Bor-

gernes Hus (og i øvrigt
også i Børnecentret) kun-
ne henlægges til bl.a. Ak-
tivcentret i kommunen.
Men Byrådet har vedta-
get, at Aktivcentret kun
kan huse foreninger med
vedtægter, revisorer, be-
styrelse osv., altså på basis
af stramme juridiske re-
gler, mens aktiviteterne i
grupperne i Borgernes
Hus ikke må være for-
eningsmæssigt forankret.
Alle borgere kan derfor
uden videre deltage i akti-
viteterne eller oven i kø-
bet selv starte aktivitets-
grupper. Driftsudgifterne i

Borgernes Hus er mini-
meret, hvilket bl.a. kan ses
på det mere eller mindre
nedslidte materiel og på
at der i 2009 vil blive spa-
ret 1/4 mill.kr. Der vil så
kun være ansat en medar-
bejder og en deltidsleder,
mens de forskellige grup-
pers tovholdere fortsat er
frivillige ulønnede med-
borgere. Ikke engang en
kop gratis kaffe bliver der
af kommunen givet til
disse frivillige.

Otto Jarl
Bondehavevej 119

2880 Bagsværd

Latterliggørelse af 
brugere af Borgernes Hus

Gladsaxe af i gårGladsaxe af i går

Foran bilen står Ellen Gramkow Hinch f. Johansen i 1913. hendes fader, Peter Johansen,
sidder i bilen. Ellen har fortalt, at når familien skulle på tur i bilen, så sjaskede der vand
på moderens tøj fra de opsatte vaser med blomster, der var på mode i bilerne dengang i
starten af 1900-tallet. Billedet er taget i 1918.

Keramiker Lone Skov
Madsen åbner Glad-
saxe Kunstforenings
første udstilling i
denne sæson på
Thorasminde, Lau-
rentsvej 9 i Bag-
sværd. Fernisering
den 27. september
kl. 14-15.30

Det kan forekomme van-
skeligt at sætte ord på den
type viden, der udstråler
fra keramikerens arbejder;
viden, der er tilegnet gen-
nem erfaring, og som sid-
der i keramikerens krop
og hænder. Som betragte-
re kan vi sanse kvaliteter-
ne i denne form for arbej-
de som en energi, der
stråler ud af genstandene.

Lone Skov Madsens ar-
bejder bærer spor af
mange repeterende
handlingsmønstre. Al den
tid og omsorg, som er lagt
ned i arbejdet med de en-
kelte objekter, kan ikke
undgå at gøre følelses-
mæssigt indtryk i et sam-
fund som vores, hvor ti-
den er blevet et knap-

hedsgode. Så selv om
denne type keramik ikke
er fortællende i sit ind-
hold, og selv om den til en
vis grad unddrager sig
sproget, så formidler den
værdier og kvaliteter, som
får vores mentale og ma-
terielle verden til at smel-
te sammen. Det er en
kunst, som gør os klogere
på leret som materiale og
keramikken som medi-
um, for det er denne type
udforskning, hendes
kunstneriske virke i høj
grad drejer sig om.

Gladsaxe Kunstforening
er vært ved et mindre
traktement i forbindelse
med ferniseringen. Ud-
stillingen er åben for alle
lørdag-søndag kl. 12-17
og onsdag-torsdag kl. 16-
19. Sidste dag er den 5.
oktober 2008.

Lone Skov Madsen udstiller

Keramiker Lone Skov Mad-
sen udstiller sine værker på
Thorasminde i Bagsværd.
Foto: Privat.

Søndag den 5. okto-
ber kl. 14-16 fortæl-
ler Gladsaxes tidlige-
re borgmester Tove
Smidth i Borgernes
Hus på Søborg
Hovedgade 79

Tove Smidth, der flyttede
til kommunen i 1959, be-
retter om sit lange og til
tider brogede liv, som har
ført hende fra radiojour-
nalistik i ind- og udland
til kommunalpolitik, hvor
det sociale område og
venskabsbysamarbejdet
stod i centrum i en årræk-
ke.

For Tove Smidth har
kontakten til borgerne al-
tid været i højsædet.
Gladsaxe Bladet lancere-
de i sin tid ”Spørg Tove”,

en helsides rubrik hvor
Gladsaxe-borgere kunne
få svar på hvad som helst
med relation til kommu-

nen. Hør mere fra og om
Tove Smidth i Borgernes
Hus.

c.e.

Tove Smidth fortæller

I dag tirsdag den 23. september vil du kunne
møde KFUM Spejderne Søborg Gruppe ved 
Søborg kirke, hvor de vil sælge kage og 
håbe på at få små opgaver i området


