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”Vi arbejder for bevarelse, reetablering, vedligeholdelse og fornyelse af de Røde Porte i Jægersborg Hegn” 

Onsdag den 1. marts 2017. 

Malerværksted etableret Birkegården i Nærum. 

Efter undersøgelser for at finde et sted at være til maling m.v. fandt Thoralf Færch gennem kommunens 
ejendomsadministration frem til et midlertidigt værksted i kommunens store bygninger i Nærum. 
Plankerne  til lågerne blev kørt ind i værkstedshallen, og Louise Ehrenreich og Thoralf Færch gik straks i gang 
med fynd og klem. 
 

         
 
 

         
 
Louises trøje matcher meget fint med farver og striber. ”Skulle du ikke have et forklæde på”?  
”Nej, det er ikke nødvendigt, jeg har flere af dem. Det er fra mine cirkusaktiviteter, som klovn om sommeren.” 
Så tørrede hun fingrene af, og det kunne ikke ses på trøjen! De aktiviteter må vi høre mere om.   
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Til maler og tømmerarbejdet skal vi have flere med.  I første omgang handler det om at fortsætte 
malerarbejdet og tildanne lågerne. Der er værktøj til rådighed, og det er med stor og taknemmelig vi takker for 
at værre inde i varmen.  
 
Som projektleder for dette arbejde har Thoralf Færch til bud sig (51 91 63 07) 
Der bliver sendt henvendelse til medlemmer i projektgruppen, så vi i videst muligt omfang i fællesskab aflaster 
Henrik, som skal passe sit daglige job med virksomheden. 
 
Værkstedet hedder Rudersdal Straksaktivering, og vi får plads til tømmerarbejdet i et hjørne. Vi er der sammen 
med deltagere og medarbejdere i værkstedet. Lederen hedder Lars Mølbak. 
 

Enebærhegn 
 

 
 

Enebærspyd er indkøbt og ligger på lager i Henriks have på Mothsvej. 
 
Der bliver brug for flere hænder, når Henrik og Thoralf har fundet ud af det bedst egnede og effektive værktøj 
til behandling enebærspyd og opsætning af hegn. 
 
På alle områder starter de forfra med at finde ud af hvordan de gamle håndværkere har arbejdet materialerne. 
 
Anmodning om assistance bliver udsendt til medlemmerne. 

 
 
 

Med Porthilsen 
Niels Brühl 
portnyt2850@gmail.com 
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