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Kongevejen set fra Hillerød og den nu forsvundne staldlænge til Hingsterhus, ca. 1890.

Hingsterhus

Hingsterhus ligger ved Kongeve
jen, dvs. den nuværende Køben
havnsvej, tæt ved Hillerød. Det er 
bygget til og bygget om, og det har 
været udsat for brand, hvor længen 
langs Kongevejen forsvandt, men 
dette handler om sidste halvdel 
af l8OO-tallet, og den familie, der 
boede der i den periode.

For familien Jørgensen starter 
det med, at Carl Emil Jørgensen 

ansættes som skovfoged ved Hing
sterhus Skovpart i 1858. Her blev 
han til 1901.

Carl Emil blev født den 22. 
maj I826 på Gieltehus ved Holte 
(Geels Bakke), hvor hans far var 
skovfoged. Og det blev i familien. 
Først assisterede Carl Emil sin far 
i Holte, det blev han autoriseret til 
I. december 1849, og senere, 20. 
juni 1851, blev han skovopsyns-

Af

Eva

Nedergaard
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Kongevejen set 
ind mod 

Hillerød.
Udsigt mod 

stuehuset, ca.
1890.

mand ved Sorgenfri Skov. Den I. 
april 1858 blev han selv skovfoged 
på Hingsterhus. Inden da havde 
han været med i krigen 1848-50. 
Den 24- juli 1910 er der en lang ar
tikel i Frederiksborg Amts-Tidende, 
hvor han fortæller om sine oplevel
ser ved slaget ved Isted.

Fuldt Hus
I I86I giftede han sig med Jo
hanne Juliane Albertine Rotwitt, 
der, ligesom han, havde fødselsdag 
22. maj, dog i 1838. Hun kom fra 

Hovmarksgård i Gentofte sogn, og 
de blev gift i Lyngby Kirke.

Omtrent samtidigt blev der 
bygget et par fag til Hingsterhus, 
så der kom to rum til. Disse fag er 
senere revet ned igen. Skovfogeden 
fik også tilladelse til at udvide 
tjenestejorden.

Selv om huset blev bygget stør
re, må pladsen have været trang, 
for huset kom til at rumme utrolig 
mange mennesker.

Ifølge folketællingen i i860 bo
ede Carl Emil i Hingsterhus med 
karl, pige og dreng, men i de føl
gende år fik Carl Emil og Johanne
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8 børn, og Carl Emils far, Christian 
Jørgensen, boede der også til sin 
død i 1868. Derudover var der for
skellige andre familiemedlemmer 
og ansatte, bl.a. også lærerinde til 
børnene. Ifølge folketællingslisten 
fra l88O boede der, foruden Carl 
Emil og Johanne, 7 af deres børn, 
den ældste søn var på det tidspunkt 
ikke længere hjemme, og 5 ansatte. 
I I89O boede kun 5 af børnene 
hjemme, og der var 3 ansatte regi
streret på bopælen.

Ud over skovfogedparret og 
deres børn var der plads til mange 
andre, både familiemedlemmer og 

skolekammerater, der boede der 
fast eller en del af året.

Blandt familiemedlemmerne 
var tante Mikke Fontenay, der var 
flyttet fra Posen i Hillerød. Hun 
boede på Hingsterhus til sin død. 
Om vinteren kom Agathe Herring, 
der var Carl Emils moster. Hun 
havde et hus i Brede, men det var 
besværligt at bo i om vinteren, og 
så kom hun med sin pige og boede 
på Hingsterhus.

Da drengene kom på latinsko
len, var der en del fætre fra Nord
sjælland, der også kom på latin
skolen, og de boede i kortere eller

Hingsterhus set 
fra skoven, 

ca. 1890.
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Carl Emil og
Johanne. U.a.

længere perioder på Hingsterhus. 
Det var bl.a. Frits Rotwitts børn 
fra Lystrupgård ved Uvelse. Frits 
Rotwitt var Johannes bror. Der var 
5 sønner fra Lystrupgård, og de 
skulle i skole i Hillerød.

Om sommeren kørte man med 
hestevogn til Hillerød, men om 
vinteren var det for koldt og be
sværligt, så derfor boede de om 
vinteren på Hingsterhus, ikke alle 
5 på én gang, men nogle stykker 
ad gangen.

Endelig var der to halvfætre 
Lesage de Fontenay, der kom fra 
Unnerupgård ved Vejby. Der var 
også en klassekammerat til søn
nen Frits. Han kom fra en større 
gård, Dæmpegård, i nærheden af 
Kirkelte, og når vejret var slemt, 
boede også han på Hingsterhus. 
Yderligere kom nogle af familien 
Skjoldagers døtre, der var jævn
aldrende med de to døtre Camilla 

og Elisabeth, på sommerferie på 
Hingsterhus, og i en årrække boede 
der også en lærerinde til at under
vise Camilla og Elisabeth og de af 
drengene, der endnu ikke gik på 
latinskolen. Gæstfriheden gik også 
den anden vej. Man tog på besøg 
på Eskemosegård og Lystrupgård, 
og var der brug for det, kunne man 
bo hos en fætter eller lignende, 
når man skulle læse videre inde i 
København.

Ud over den store familie og 
de mange tilløbende var der både 
pige, karl og dreng - hvor de så 
har været. Vaskehuset var gammel 
beboelse, og dér har sandsynligvis 
været karle- og pigekammer.

Som et kuriosum kan nævnes, 
at også den russiske zar besøgte 
Hingsterhus. Det er nævnt i en 
sang af pastor Frits Fontenay ved 
Carl Emil og Johannes sølvbryllup. 
På melodien ”En dejlig ung Rid-
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Disse to 
tegninger af 
Hingsterhus 
prydede en af 
bryllupssangene 
ved Carsten 
Emils bryllup i 
1898.

der” lyder et af versene: l Ly af ranke 
Bøge, saa lunt og bekvemt/I Skoven hist 
ude en Bolig ligger gjemt;/Dog Jagerne 
den kjende, man træffe kan saagar/En 
Morgen derinde selv Ruslands høje Czar,

Børnene
Den ældste af Carl Emil og Johan
nes sønner var Wilhelm Christian 
Jørgensen, der var født 13» sep
tember I862. Han blev student og 
cand.polit. og endte som departe
mentschef Han var meget interes
seret i kunst og i fransk historie.

Den næste, Frits Julius Jørgen
sen, der var født den 26. juli 1868, 
kom i lære som smed og læste der
efter videre i København og blev 
maskinmester.

Så kom Carl Edvard Rotwitt 
Jørgensen, som var født den 27» 
maj I87O. Han blev skovfoged 
som sin far og farfar, først i Fiske- 
bækhus og senere på Stendalshus 
i Grønholt.

Derefter fulgte Carsten Emil 
Jørgensen, født 24» januar 1872, 
der blev assistent i Finansministe

riet og endte som ekspeditions
sekretær.

Den næste søn, Christian Her
man Jørgensen, født 13* august 
I873, fik en militær karriere og 
endte som oberstløjtnant.

Den yngste søn, Carl Johan 
Jørgensen, blev født den 6. august 
I875* Han blev inspektør ved 
brugsforeningerne.

Drengene fik alle en uddan
nelse, og i ret forskellige erhverv. 
Som skovfogedens bror Julius lidt 
drillende udtrykte sig i et brev fra 
1898 fra San Francisco, hvor han 
havde slået sig ned:

”Dine Sønner er høit paa Trap-

antagelig efter 
forlag, udført af 
Elisabeth.
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Billedet på 
venstre side viser 

Johanne med 
sønnen Wilhelm.

Elisabeth qg Wilhelm 
Foto: C. Rathsach

Carsten qg Carl Edvard 
Foto: C. Rathsach

Elisabeth og Camilla som konfirmander.Frits qg Camilla
Foto: C. Rathsach
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Elisabeth og 
Camilla i vogn 

på gårdspladsen 
på Hingsterhus.

pen, En i Toldvæsenet [Wilhelm, 
der på det tidspunkt var fuldmæg
tig i Finansministeriet], En som 
Løitnant [Christian]. Det er jo 
en hæderlig Stilling, men jeg vilde 
hellere være en god Skomager! En 
som Engeneur [Frits, der sejlede 
som maskinmester], saa han har 
lyst til Søen, det er jo en magelig 
Stilling naar ikke Maskinen gaar 
i Stykker paa Reisen, for saa faar 
han nok at bestille. En skal være 
Kjøbmand [Carl Johan], det er 
godt nok, naar man er velsigned 
med en god Handel. Nu kommer 
vi til Skovfoged [Carl Edvard]. Det 
er dog den behageligste Forretning 
i Verden. Jeg haaber, han vil blive 
heldigere end du var, saa han kan 
betræde dit Embede, naar du bliver 
saa gammel som Metusalem.”

Det var noget andet med de to 
døtre Elisabeth Cathrine Jørgen
sen, født 31. december 1864, og 
Camilla Frederikke Jørgensen, født 
19. april I867* De blev undervist 
hjemme og lærte bl.a. sprog, syning 
og tegning.

Elisabeth havde sin egen bænk 
i skoven. Hun tegnede og bro
derede smukt. Hun blev boende 
hjemme og underviste i broderi 
ved en kommunal pigeskole, der lå 
på Fisketorvet. Hun underviste i 
Marie Mørks Skole en overgang, og 
hun gav også privatundervisning. 
De, der haft hende som lærerinde, 
fortalte samstemmende, at hun 
var højt elsket. Hun døde allerede 
som 40-årig. Mange tidligere ele
ver var med til begravelsen, og de 
stod ude på kirkegården og strøede 
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blomster. Følget kunne ikke rum
mes i kapellet - de stod langt ud på 
kirkegården.

Camilla flyttede hjemmefra, 
da hun var 17» Hun flyttede til en 
onkel med to drenge, og hun fik 
egen dagligstue og soveværelse, 
fine forhold. Hun skulle smage på 
saucen og være repræsentativ ved 
eftermiddagsteen og sørge for, at 
børnene fik deres te og den slags, 
men havde ikke direkte børnepas
ning o.l.

Børnene blev undervist hjemme 
i starten. Frøken Florentine Wer
ner var lærerinde på Hingsterhus 
i en periode. Hun kom dertil, da 
Frits kom på latinskolen. Da var 
Camilla, Elisabeth, Carl Edvard, 
Carsten Emil, Christian Herman 
og Carl Johan hjemme. De blev 
ellers undervist hjemme af for
ældrene og en tante. Frits skrev 
gotisk, da han kom i skole, selv om 
det var afskaffet i skolerne i 1875» 
Pigerne fik al deres undervisning 
hjemme og havde bl.a. lærerinde, så 
de kunne lære sprog. Da de ældre 
brødre efterhånden var kommet 
på latinskolen, gik den yngste i 
en privat forberedelsesskole. Det 
var ikke helt nemt. Om eftermid
dagen måtte han vente på de ældre, 
når han skulle hjem, så han kunne 
slippe for at fa tæv af borgerskolens 
drenge.

Drengene måtte gå til skole fra 
Hingsterhus, men der var en lille 
vogn, der blev spændt en hest for, 
til at køre til Hillerød og bringe

varer hjem og til at hente gæster 
fra stationen. Frits's klassekam
merat fra Dæmpegård blev hentet 
af en hestevogn, der kørte ham fra 
Hingsterhus til Kirkelte, når skolen 
var forbi om lørdagen, og så af sted 
igen mandag morgen eller søndag. 
En gang imellem gik drengen mel
lem Hingsterhus og Kirkelte.

Der var system og en masse 
regler for de mange børn. Carl 
Emil var temmelig skrap overfor 
drengene, og der blev givet klø. Det 
var forbudt drengene at bade i visse 
skovsøer, og engang var Christian 
kravlet ud på en gren, der rakte 
ud over søen. Grenen knækkede, 
og drengen faldt i vandet. Han fik 
næsten tørret sit tøj i solen og tog 
det på, men kom til at fryse. Hans 
far opdagede, at han var våd, og 
spurgte, hvordan det var sket. Han 
fik så klø, fordi han havde badet i 
Fantasiødammen, hvilket var for
budt. De måtte til gengæld godt

Hingsterhus, 
stuehuset fra 
havesiden. Teg
ning af Therese 

Skjoldager, dat
ter af en fatter 

til skovfogeden, 
og foraret til 
Elisabeth, ca. 
1892.

II



Der sejles på 
Fantasiø- 

dammen. Til 
venstre 

Fantasiens 0. ■ •!
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bade ved Hestehaven, fordi der 
var sandbund. Frits og Vilhelm var 
engang klatret op i et træ, og det 
måtte de ikke - børn i en skov! I det 
samme kom deres far forbi, og Frits 
blev så forskrækket, så han faldt 
ned og blev hængende i en gren og 
sprællede, lidt over faderen. Denne 
blev også forskrækket og nøjedes 
med at prikke lidt til drengen og 
konstatere, at han sprællede, og 
Frits slap for denne gangs skyld for 
klø. En anden gang, hvor han var 
faldet ned, og der bagefter måtte 
spændes for, så han kunne blive 
kørt til lægen, fik han ballade.

Johanne dækkede til gengæld 
over sine børns uartigheder. Når 
drengene fik våde sokker, kradsede 
de på vinduet, hvor hun sad ved 
sybordet, og så rakte hun tørre 
sokker ud til dem. Så var det klaret.

Kongevejen ved 
Grønnekilde.

Livet i huset
Mange ting lyder helt utroligt nu. 
Frits har fortalt, at der jævnligt blev 
tilkaldt en kone til at hjælpe med 
stoppetøj. Et af børnene blev sendt 
over til det hus med lerstampet 
gulv, hvor hun boede, og her havde
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Hingsterhus set 
fra nuvarende 

Københavnsvej. 
Til venstre Jo

hanne med kurv 

i banden. Man
den i hvidt er en 
af sønnerne. Til 
højre i sort kjole 

Elisabeth. De 
øvrige er dreng, 
pige og karl pa 

Hingsterhus. 

Hunden hedder 
Pan. U.S.

hun, i en skuffe, et stykke kandis 
liggende. Det barn, der var blevet 
sendt over, fik så lov til at få et 
slik af dette stykke. Der var ikke 
ligefrem kamp om at gøre det, men 
det var godt ment. Konen boede 
så på Hingsterhus et par dage og 
ordnede tøj. Hun fortalte børnene 
om både nisser og trolde, som hun 
troede fuldt og fast på.

Den kolde mad blev serveret 
om aftenen. Til maden var der 
åltid vand, der blev hentet fra 
Grønnekilde, lidt længere henne 
ad Kongevejen. Vandet var stærkt 

jernholdigt, og det kunne ses på 
det. Honningkager var en værdsat 
nydelse til aftenteen. Man bestilte 
dejen til dem, og de kunne holde 
sig længe. Senere holdt brødrene 
traditionen ved lige og bestilte 
honningkager hos Budde. Carsten 
bestilte gerne en gang om måneden 
og kom så til Hillerød og hentede 
dem, og så sent som i 1919 be
klager Johanne og Camilla, at de 
desværre ikke kunne sende ham 
Buddes honningkager, men måtte 
sende hjemmebagte i stedet.

Selv om de boede i skoven, var

14



den store gruekedel på Hingsterhus 
havde Bredes mærke på sig. Den 
skulle af den efterfølgende skovfo
ged have været brugt til at opbevare 
brænde i.

Når frokosten var spist ved 
Funkedam, tog man tilbage til 
Hingsterhus og fik middagen her.

Ud over heste, var der natur
ligvis altid hunde på Hingsterhus. 
Der var altid gravhunde, der hed 
Tækkel eller Kulmand, og også 
en hund, der hed Pan, hvilket let 
kunne misforstås på nordsjæl
landsk, så det blev til ”pæn”. Der 
var selvfølgelig hønsegård, og Eli
sabeth havde en tam kalkun.

Da Wilhelm læste videre i Kø
benhavn, kom han stadig hjem til 
Hingsterhus hver weekend, og hver 
lørdag løb hunden op på toppen af 
Skovlys tbakken og ventede på ham.

Elisabeth med 
kalkun, grav

hund og hunden 
Pan pd trappen 
til Hingsterhus.

15

der en årlig skovtur, og datoen 
var nem nok: 22. maj, der var den 
fælles fødselsdato for Carl Emil 
og Johanne. Det var til Funkedam 
ved den store eg, Funkemor, og 
ved den store sten, hvor årstallet 
1858 var hugget ind, året, hvor 
Carl Emil kom til Hingsterhus, 
Man kørte ud med små vogne med 
agesæde forrest og et sæde bagved, 
der kunne tages af, så man kunne 
have al udstyret med. Der var meget 
kobbertøj i huset, pga. familie
forbindelsen til kobbersmedien 
ved Brede. Skovfogedens morfar 
var hammermester Herman Her
ring ved Brede. Der var bl.a. en 
stor kobberpostejform med låg. I 
låget var der et lille rør, så dampen 
kunne slippe ud. Der var også en 
stor temaskine, der stammede fra 
kobbersmedien ved Brede, ligesom



Johanne ved 
hønsegården.

Carl Emil tog først sin afsked i 
I9OI, da han var 75 år. Han søgte 
sin afsked hos kongen, som man 
nu skulle, og Christian 9* kunne 
ikke forstå, at han ville trække sig 
tilbage. ”De er jo en ung mand 
endnu, Jørgensen”, sagde han, som 
selv var i 8o’erne.

Carl Emil flyttede derefter til 
en lejlighed i et hus på Milnersvej 
sammen med Johanne og Elisabeth. 
Han døde i I9H» Johanne døde i 

I92I. Brødrene kom og klatrede 
op i et træ og samlede grønt, som 
de bandt guirlander af til at pynte 
med.

Både Johanne og Carl Emil er 
begravet på Hillerød Kirkegård. 
Gravstenen stammer fra skoven. 
Også Elisabeth og Camilla er be
gravet her. Deres sten er hugget se
nere af en af stenene, der blev taget 
op, da man ændrede brolægningen 
foran Københavns Rådhus.

Carl Emil Jør
gensens signet.
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En stikker

Flemming Petersen er født 1924 
og var med i den lokale modstands
gruppe ”Drengene ”, som bl.a. du
plikerede Frit Danmark og Frit 
Danmarks Nyhedstjeneste. -

Det drejer sig om en af da
gene ved den store generalstrejke 
omkring I. juli 1944- Tyskerne 
lukkede jo for vand og gas i Køben
havn, og man manglede især mælk 
til børnene samt brød.

Vi fik en henvendelse. Hvis vi 
kunne skaffe en bil, så kunne vi 
afhente en portion mælk hos gods
ejer Jarl på Sophienborgs mejeri 

samt en portion rugbrød hos bager
mester Rolff i Ullerød. Godsejeren 
havde oprettet, tror jeg, det første 
økologiske mejeri i Danmark, med 
tre udsalg i Hillerød. Jeg var den 
eneste i gruppen, som kunne køre 
bil, godt nok uden kørekort, men 
det er en anden historie.

Jeg kørte ned til vores gode ven 
automobilforhandler Hedtoft på 
Slotsmøllen i Slotsgade 65- Han 
havde nemlig en bil, Ford V8, 
indregistreringsnummer B 202, på 
benzin stående som beredskab for 
CB-tjenesten, som var en hjælpe-

Ae

Flemming

Petersen
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Hillerød 
Automobilcenter 

havde til huse 

i Slotsmøllen. 

Foto ca. 1935. 
Hillerød Loklhi- 

storiske Arkiv

Side ly viser 
medlemmer af 

modstandsgrup
pen, kaldet 

„Drengene“. 
Forreste rakke 

fra venstre: Poul 
Jensen, „Frede“, 

Tonny Han
sen, „Murer- 
Tonny“, som 
ikke var med 
i gruppen, og 

Jørgen Smith.
Bagved fra 

venstre: Birche 
Pibl Rasmussen, 

„Børge“, Jens- 
Erik Larsen, 

„John“, Flem
ming Petersen; 

„Kaj“, og Louis 
Kierkegdrd. 

Foto: Monsrud 

l945-

organisation for politiet.
Hedtoft var straks med på ideen, 

og vi lavede en plan. Lige inden for 
porten til venstre stod bilen i en 
åben garage. Lige overfor, inden 
for døren, også åben, stod et bat
teri med et manillamærke, hvorpå 
stod skrevet B 202 til bilen. Tænk, 
at man kan huske sådan et num
mer så mange år efter. Så skulle vi 
bare ”organisere” bilen - vi stjal jo 
aldrig - og sætte batteriet i. Så var 
den klar til at køre. Jeg tror det var 
en søndag.

Aftalen var så, at vi senere skulle 
stille bilen ude ved Skovlyst Kro på 
Københavns vej en, der hvor der nu 
er en benzintank. Senere om efter
middagen ville Hedtoft så melde 
den stjålet til politiet. Men senere 
fik gruppen ordre om at skulle 
duplikere nogle opråb, så vi måtte 
hurtigt finde en anden løsning.

Så var gode råd dyre, og vi 
henvendte os til en af vore tilsy
neladende ”gode venner”, var han 
dengang. Vi kendte ham fra F.D.F 
(Frivilligt Drenge-Forbund). Han 
var et par år ældre end os, men 
meget populær i byen. Han hed 
Egon Hansen, men altid kaldet 
Egon Skovløber, da hans far var 
skovløber i Truntehus, som ligger 
lige overfor Selskov Stadion. Som 
postbud kendte han alle i byen og 
var på hils med alle, når han kørte 
ned gennem Slotsgade. Han havde 
gennem længere tid aftaget illegale 
blade fra os til omdeling, og vi 
havde aldrig haft mistanke til ham.

Efter aftale med Hedtoft, som 
også kendte Egon, gik det i gang. 
Jeg stod for organiseringen af 
bilen samt fik fyldt den op med 
varer. Den har nok aldrig hængt så 
meget med bagenden. Så afleverede
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jeg den til Egon samt den adresse 
i København, hvor varerne skulle 
afleveres.

Alt gik efter planen uden pro
blemer. Vi var heldige, men Egon 
må have haft en form for samvit
tighed, eller var det for gammelt 
kammeratskabs skyld, eller har han 
været presset fra anden side?

I alle tilfælde blev han likvideret 
som stikker i København tidligt 
i 1945- Man sagde, han havde 
mindst tre angivelser på samvit
tigheden. Det har været meget 
alvorligt, for det var jo ikke noget, 
man gjorde i flæng. Vi fik senere at 
vide, at han havde afleveret varerne 
til nogle nazistiske venner og ikke 
til den adresse, vi havde givet ham.

Vi havde også en anden person i 
Hillerød, som hed Ingvard Christi
ansen. Han havde været redder hos 

Skov ly st Kro, 

Københavns- 
vej 49. Foto: 
Aage Ortved 
Andersen, ca. 

1938. Hillerød 
Lokalhistoriske 
Arkiv
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ZONE-Redningskorpset, men han 
må have kunnet tjene flere penge 
som forræder, for han meldte sig 
som marinevægter hos tyskerne 
med uniform og pistol i siden. Han 
blev lige før krigens slutning likvi
deret på hjørnet af Slangerupsgade 
og Møllestræde, også som stikker.

Det var skæbnens ironi, at de 
begravedes side om side på Nyhuse 
kirkegård, ny afdeling, lige bagved 
kapellet. Her kunne de jo så ligge 
og sludre sammen om, om de nu 
havde gjort det rigtige i livet, eller 
de kunne have valgt en anden måde 
at bruge deres korte liv på.

Gravene er selvfølgelig sløjfet 
nu, men de var vel heller ikke 
værd at gemme på. Jeg ved, at det 
gik Egons forældre meget på. De 
havde en helt anden indstilling til 
samfundet.



GN 

Indkaldelse til generalforsamling^ 
Hillerød Lokalhistoriske Forenings ordinære generalforsamling CM 

afholdes tirsdag den I. marts 2016, kl. 19*00 i Kedelhuset, lokale 2 
Dagsorden ifølge vedtægterne

Efter generalforsamlingen foredrag ved Mogens Hansen 
om Hingsterhus og modstandskampen.

Hillerød-Kalenderen viser i 
år 12 ældre fotografier kom- CM 
bineret med nye optagelser. fX; 
Forsidebilledet er traditionen * CO 
tro taget af fotograf John Jes
sen Hansen. Kalenderen kan 
købes hos byens boghandlere 
og koster 105 kr.

HUSK AT BETALE KONTINGENT!


