Frederiksborg Valgmenighed
- den grundtvigske Valgmenighed i Nordsjælland

Da bomberne faldt - en digterfar og hans dreng
Foredrag i Frederiksborg Valgmenighed.
Torsdag den 15. marts kl. 19.30
Martin A. Hansens søn, Hans-Ole Hansen, oplæser barndomsfortællinger og erindrer sig
modstandshjemmet i Brønshøj.
Bopælen i Brønshøj tæt på Utterslev Mose og overgangen
med den foreløbig ikke færdige Farum-motorvej var i 1943
og ikke mindst i 1944-45 et utrygt sted med mange drab
og skudvekslinger.
Og et af udflyvningsområderne for de engelske
jagerbombere, da de på drengens fødselsdag 21. marts
1945 bombede Shellhuset og ulykkeligvis også ved en fejl,
Den franske Skole.
Fortællingen læses og efterfølgende læses en fortælling om
en begivenhed med faren straks efter befrielsen om det
amerikanske Dakota-fly som lettede fra Hareskovvejen.
I august udkommer en bog på Gyldendal: Martin A.
Hansen og besættelsen.
Vi starter med at gøre opmærksom på bogen allerede nu.
Vi har inviteret Hans Ole Hansen til at komme og fortælle
om sin far, og vi er så heldige, at han har sagt ja.
I mange år var han lidt træt af, altid at blive kaldt Martin
A. Hansens søn, men efter at have skabt en bunke selv, er
det sikkert blevet lettere.
Foruden de store projekter, som Hans Ole har udrettet i sit liv, har han også været aktiv i
dannelsen af Landsforeningen Martin A. Hansen, som i dag sætter meget i gang over hele
landet. Bl.a. takket være Ole Juul, som nu er formand for foreningen.
Hvor:

Frederiksborg Valgmenighed i Ullerød Kirke, Frederiksværksgade 143 Hillerød

Hvad:

Foredrag og fortælling af historiker og forfatter Hans Ole Hansen

Emne:

Da bomberne sprang. En digterfar og hans dreng.

Hvem:

Alle er velkomne.
Medlemmer og støttemedlemmer har gratis adgang.
Gæster er velkomne og betaler 50 kr. for kaffe og foredrag.
Medlemmer af biblioteksklubben kun 45 kr.

Alle spørgsmål om aftenen og om medlemskab kan stilles til Ida-Lykke Bang på
bangogbang@mail.dk eller 30 12 62 60.
Følg os på www.Frederiksborvalgmenighed.dk
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