
Hørsholm & Rungsted Vejen til det gode liv – for voksne mænd 

Knud Overgaard Hansen (f. 1934) boede i Sorgenfri 
under besættelsen, men gik i skole i Holte. Han vil 
fortælle om en ransagning af hjemmet i oktober 1944 
og om en episode på Kongevejen, hvor han og en 
kammerat, på vej til Lyngby, blev beskudt af tyskerne .. 
Til sidst vil han fortælle om broderens deltagelse i 
frihedsbevægelsen, som Knud fik fortalt af sin bror 
umiddelbart efter krigen, herunder om mindestenene 
på Kongevejen fra Holte til Hørsholm.

2018.08.25//Gert Hemmingsen

Georges L.A. Gheysen (f. 1935) er født og opvokset i 
Belgien og var 5 år, da Tyskland invaderede hans 
fædreland i april 1940. På invasionsdagen flygtede 
Georges’  familie, sammen med tusinder andre fra 
Belgien til Frankrig, hvor han gik i skole et år inden 
tyskerne beordrede familien tilbage til Belgien. Georges 
vil orientere om, hvorfor netop Belgien har været 
centrum for slagmarker både under 1. og 2. verdenskrig.

Arne Bjergfelt (f. 1925) er født på Nørrebro og flyttede 
til Østerbro i 1932, hvor han boede i alle 
besættelsesårene. Han var 15 år da tyskerne besatte 
Danmark i april 1940, så han har mange oplevelser fra 
sine ungdomsår under besættelsen. Arne vil give et 
tilbageblik på tiden fra 1933 til 1940 og hvorfor 
Danmark blev besat. Derefter vil han fortælle om egne 
oplevelser fra besættelsestiden.

Jens Frølund Refsgaard (f. 1938) er født og opvokset 
på en gård udenfor Holstebro, tæt ved hovedvej 16. 
Her var der hestetransporter med soldater under hele 
krigen, så der var  flere gange om ugen besøg på 
gårdspladsen af heste der skulle have vand og noget at 
spise. Jens vil fortælle om slægtsgården og familien, 
om modtagegruppe og våbennedkastning, om 
underjordisk våbendepot og togsabotage.

Møde 3. september 2018: 

”Barn og ung under krigen”
fortalt af fire af klubbens ældre medlemmer, Arne Bjergfelt, Georges  
Gheysen, Knud Overgaard Hansen og Jens Frølund Refsgaard
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Arne 10 år
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Jens 11 år

Georges 10 år


