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Rosenlundskolens kor sang til
ABBA - the show!

UGENS SNAK

AF MOGENS BILLE,
PÆDAGOGISK CHEF I
BALLERUP KOMMUNE

KORT NYT

Ugens mest
læste på nettet

SHOWTIME

Top fem over de mest
læste artikler på vores
hjemmeside: www.ballerupbladet.dk i sidste
uge var:

I lørdags strålede
børnene fra
Rosenlundskolen om
kap med alt det
skinnende ABBA
glitter på scenen i
Ballerup Super Arena

Bøddel og offer
I min barndom her i Ballerup i 50’erne og
60’erne voksede jeg bl.a. op med det grundsynspunkt – både i mit barndomshjem på
Stjernedepotet og på Parkskolen – at jøderne havde været ude for så gruopvækkende en behandling under nazismens
hæslige regime og det tyske herrefolks åg,
at de fortjente en hel verdens støtte og sympati. Og derfor havde jøderne også min
sympati – ligesom jeg var stolt over, at mit
land efter sigende skulle have været verdens bedste til at redde de jødiske flygtninge bl.a. til Sverige. Jøderne var tydeligvis – i over vældende grad – ofre for et herrefolk.
Da jeg i 1967 blev student fra Ballerup Gymnasium, blev mine eksamensforberedelser
forstyrret af to begivenheder: »Sergeant
Pepper« udkom og »6-dages krigen« i Mellemøsten brød ud. Israel og jøderne havde
stadig vores fulde sympati og opbakning, og
vi vordende studenter fulgte og beundrede
den israelske hærs fremmarch med
hærføreren – den eenøjede Moshe Dayan –
i spidsen.
Siden er min beundring og sympati for Israel kun gået tilbage og med et absolut nulpunkt i disse dage på baggrund af de billeder vi ser på TV og i morgenaviserne: sønderbombning af beboelsesejendomme, hospitaler, ambulancer samt skoler - uden
tanke for menneskelige omkostninger og lidelser - er udtr yk for en ufattelig kynisme.
Jamen – hvad med Hamas? Hamas er islamiske fundamentalister og mørkemænd,
som hos mig afstedkommer den samme hovedr ysten og afstandstagen , som når jeg
støder på jødiske fundamentalister f.eks.
hos de ultrakonser vative, jødiske bosættere, Vi behøver iøvrigt ikke gå så langt, for
vi har jo vore egne fundamentalister her til
lands i skikkelse af de to anakronistiske
mørkemænd – præstefirmaet Krarup &
Langballe – som med deres milde, tilgivende Gudssyn spreder så megen glæde i
Danevang. Hvad har Danmark dog gjort –
siden vi skal stadig skal trækkes med dem?
Kunne de dog bare blive ovre i deres marsk
og gå på jagt!
Israel har beklageligvis ikke længere min
sympati som tilforn, for de er ikke længere
ofre – de har overtaget bøddelrollen og herrefolksmentaliteten.

1: Vind filmen »Deception« på dvd
2: Politirapport uge 1
3: Lidl til påske
4: Ældresagen kårede
sin Bowling Mester
5: Politirapport uge 51

AF MIA LUNDHOLM
FOTO KLAUS SLETTING OG
KENN THOMSEN
ABBA succes bliver bare
ved! Så mange år siden deres
første succes, da de vandt
Det Internationale Melodi
Grand Prix, og så mange år
efter deres endelige brud,
sælger ABBA stadig 2 millioner plader om året.
Senest har man kunne opleve ABBAs melodiøse sange
fremført af verdensnavne
som Meryl Streep og Pierce
Brosnan i hovedrollerne i filmen Mama Mia. Filmen er
baseret på en Musical af
samme navn, og denne har
rejst verden rundt siden fortolkningerne af ABBA’s
mange ørehængere bragte
det helt store smil frem på
alle tilskuernes læber ved
premieren for 10 år siden.
I lørdags fik 7.700 tilskuere i Ballerup Super Arena
fornøjelsen af musikken, til
ABBA THE SHOW der
havde premiere i september
2007 i Royal Albert Hall, og
siden har haft enorm succes
over hele kloden, hvor de
spiller for udsolgte huse
overalt i Europa, Indien, Spanien, og USA.
ABBA THE SHOW bliver
fremført af svenske Waterloo, der giver den som ABBA

Rosenlundskolens kor øver.

live sammen med The National Symphony Orchestra of
London.

Børn på scenen
I lørdags havde Waterloo selskab på scenen af et lokalt
børnekor. Det var skolekoret
fra
Rosenlundskolen
i
Skovlunde.
Kort før jul blev Gitte
Artby, der er korleder, kontaktet - om de ville være med
i to af numrene i denne
ABBA opsætning, og hun
takkede naturligvis ja til opgaven.
Eleverne i skolekoret går i
2. - 4. klasse og har alderen 8
- 10 år. Koret har kun sunget
sammen i to sæsoner, og
ikke alle børnene har været
med fra starten. Den 7. december 2008 optrådte koret
med Ballerup underholdningsorkester i Baltoppen,
og senere i december i en
kirke.
Børnene trak på alle deres
erfaringer i lørdags, hvor de
skulle på scenen til to forestillinger og synge kor til sangene: ‘I have a dream’ og fina-

Foto Kenn Thomsen

len ‘Thank you for the music’.
- Min mor har sunget i kor
i 3 år, og hun har ladrig sunget for så mange mennesker
før, og jeg har kun sunget i et
halvt år, og nu skal jeg være
med i et kæmpe show, fortæller en af drengene fra koret,
da Ballerup bladet møder
dem i torsdags. Koret har
kun haft 2x45 minutter sammen til at øve musikken, men
til gengæld har alle sangene
på enten Ipod, mobiltelefon,
computeren eller cd derhjemme, så der bliver øvet
flittigt i fritiden.
Til showet lørdag aften fik
alle børnene i koret stor ros
til lydprøverne, for at have
gjort et godt stykke hjemmearbejde.
- De var så søde børnene,
da vi stod bag scenen og varmede stemmer op, og solisterne kom fra scenen, så
klappede de af dem. Så var
der et par stykker, der fik autografer. Og de fik lov til at
beholde de t-shirts de havde
fået til at optræde i, så dem
har de nok på i skole, siger en
stolt korleder Gitte Artby.

Foto Klaus Sletting

Mogens Bille.

De vandt
»Deception«
I sidste uge kunne fire
heldige brugere af vores
hjemmeside
www.ballerupbladet.dk
vinde filmen »Deception«. Vi fik 45 rigtige
besvarelser og trak herefter lod om de fire
dvd’er.
De heldige vindere
blev: Trine Thykier fra
Ballerup, Morten Bendixen fra Skovlunde,
Lena Nobel fra Ballerup og Leif Wentorf
fra Ballerup.
Tillykke til alle fire!

Sund i Måløv
Klokken 12.00 på lørdag den 17. januar bliver, sundhedsåret i
Måløv officielt åbnet af
Charlotte Bircow.
Allerede fra klokken
11.00 indbydes folk i
Måløv og omegn til at
møde op til kickstart arrangementet i Måløv
Idrætshal.
Kom og vær med når
Charlotte Bircow dyste
mod lokale i sumobrydning.
Prøv selv: Airtrack,
få instruktion på Ni Hau
Wuxi pladsen, spinningcykler, hoppepuder,
familiegymnastik, stepmaskiner.¨
Meld dig til: Stavgang, trilleture med
barnevogn,
rollatorture, korsang og meget
mere.
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SORG
www.joergensens-auto.dk

Tilbyder reparation
& service

Poul Jørgensen

Natten til lørdag
mistede en 34-årig
ung politibetjent livet
i et tragisk trafikuheld
i Ballerup
AF MIA LUNDHOLM

Riskær 4• Smørum • 44 65 03 10 • mobil 21 91 78 74

Lige før klokken halv et, natten mellem fredag og lørdag,

Nyt hold starter 18/2. kl. 19

2328
4775
www.maaloev-koereskole.dk
Medlem af DK-U og K.K.
200 kr.
rabat til alle

Er din bil på toppen?
I januar er der rabat på 200 kr. til alle på en vintertest
– så du og din bil kan køre vinteren sikkert i møde.
Bestil tid nu på 70 13 30 40 eller på www.fdm.dk
FDM test og bilsyn – vi elsker biler!
Kig forbi på Brydehusvej 18 i Ballerup

KØREKORT TIL BIL OG MC

TLF.
40 200 250
Teorilokale: Gl. Rådhusvej 22
www.drivetrafik.dk

skete en forfærdelig
trafikulykke i Ballerup.
En personvogn, med tre
betjente i tjeneste, og bus 400S
stødte sammen i
krydset
ved
Hold-an vej og
Linde allé.
En patruljevogn ankommer
tilfældigvis som
den første bil
lige efter at ulykken er sket, og
betjentene kommer deres kolle- En intens redningsindsats i krydset ved Hold-an vej og Linde allé.
gaer til undsæt- Føren af personbilen, en ung betjent på 34 år, døde i tjenesten.
Foto Jesper Centervall.
ning.
- De ankommer før end uheldet er an- det sad en 28-årig politiassi- ger en tynget chefpolitiinmeldt, og ser at det er deres stent, han fik efterfølgende spektør Ib Meng.
kollegaer, der er tilskade- opereret sin hånd. Begge er
Vestegnens
politikreds
komne. Det er en svær situa- indlagt på Rigshospitalet.
gør en stor indsats nu for at
tion at stå i, men de håndtePolitiet har sat en række de berørte i sagen får den
rede det så professionelt, for- tekniske undersøgelser i nødvendige
orientering,
tæller chefpolitiinspektør Ib gang for at klarlægge for- hjælp og behandling. Og tanMeng.
løbet, og de betjente, der kerne går til de efterladte.
Føren af bilen var en 34- nåede frem til ulykkesstedet
De tre betjente arbejdede i
årig politiassistent - og far til afhøres også i sagen. Da per- en specialgruppe, og havde
to børn på 3 og 6 år. Han sonvognen var en patrulje- netop været på opgave samdøde lørdag morgen af sine vogn i tjeneste, vil Statsadvo- men med flere kollegaer, da
kvæstelser. Derudover var katen rutinemæssigt blive ulykken skete. Specialgrupder to passagerer i bilen; på underrettet, og der vil blive pen beskæftiger sig b.la. sig
forsædet en 30-årig politiassi- taget stilling til det videre for- med opklaring af narkosager.
stent, han pådrog sig alvor- løb.
Chaufføren og passagere i
lige kvæstelser, men blev er- Vi er en politikreds i sorg. 400S slap alle uskadt, men
klæret uden for livsfare lør- Vi sørger over at have mistet chaufføren var efterfølgende
dag eftermiddag. På bagsæ- en fremragende kollega, si- i chok.
SIMPLY CLEVER

Tilbud til de
dste
særligt prisbevidste

s
Åbent hu r
nua
17. - 18. ja 5
kl. 11-1

Netop nu har vi et enestående tilbud: Med Škoda Fabia får

PlusPakken med til 0 kr. på Ambiente, GreenLine og Sport.

du meget bil for pengene, fornuftig brændstoføkonomi og

Tag bare hele klanen med til Åbent hus i weekenden.

priser, der starter ved 129.000 kr. Og lige for tiden følger

Kaffen er selvfølgelig gratis.

Priserne er ekskl. lev. omk. (3.680 kr.). Forbrug 13,3-24,4 km/l. CO2 109-180 g/km ved blandet kørsel. Den viste bil er monteret med ekstraudstyr.
*PlusPakken fås til ŠkodaFabia Ambiente, GreenLine og Sport – både til Hatchback og Combi. Begrænset antal.

ŠkodaFabia fra 129.000 kr.

PLUSPAKKEN*
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