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Med længsel i stemmen
Michael Vesterskov har
skabt en dejlig dansk cd,
og i denne uge har han
også forfattet »Ugens
snak« på side 2.

Han lader blikket vandre fra
guitaren i skødet og kigger
op. Jeg kan tydeligt fornemme hans oprigtighed,
som alle de der har forstand
og taler om ham nævner. En
ærlighed der er solidt funderet i de blå øjne under kanten
på hans lyse hår. Og det skal
være ærligt og oprigtigt, hvis
du har noget at sige.
Igennem Michaels hjemmeside får jeg adgang til online interviews. Budskabet
blandet med blid musik er
klart og tydeligt, og sagt med
dyb respekt.
«Man skal ville noget med

DRØMME
I Smørum bor
musikeren Michael
Vesterskov. Vi rejser
med ham ind i
tankerne, hvor
musikken bliver til.
AF MIA LUNDHOLM

tingene, sige noget med tingene... Ellers er det ligegyldigt, så drop det«, lyder Michaels stemme.
Og ingen tvivl om at Michael Vesterskov kommer
langt ud over scenekanten og
siger noget igennem sin musik. »Længslernes Allé« på
min afspiller, lyden finder vej
og bringer liv til hver en lille
skjult krog min stue. Mens
jeg læser indersiden af coveret til hans nyeste cd »Længslernes Allé« opsluges jeg af
hans barndomsminders rå
og drømmende univers. Minder og tanker flyder frit mens
lyden af hans rene lyse vokal
fylder mit tankerum.
Han har spillet guitar siden han var 11 år. Tidligere i
bandet Westwood. Solokarrieren begyndte i 1994 og cv’et

Ny rådgivning til
småbørnsforældre

er langt og spændende.
I Skåne i januar 2007 startede Michael Vesterskov indspilningerne af sin første danske cd, i samarbejde med
Lisa Ekdahls guitarist Mattias Blomdahl samt Bebe Risenfors.
Resultatet blev den første
single i februar 2007 og senere også cd’en med minderne, tankerne, drømmene... »Længslerne Allé«.
»Han vinker, jeg vinker
igen, han smiler, jeg nynner
en sang jeg har hentet fra et
sted, hvor alle endnu uopdagede sange ligger og venter.«
(fra coveret på »Længslernes
Allé«)
Læs mere om Michael
Vesterskov og hør hans
musik på: www.westwood.dk

VEJLEDNING
Psykoterapeut, Kickan
Andersen har startet
rådgivningsklinik.
AF LISELOTTE RAMSING
Det er ikke altid lige nemt og
den store lykke at blive nybagte forældre. Hele den
kendte hverdag bliver vendt
på hovedet, og nogle gange
kan problemerne tårne sig så
meget op, at der faktisk er
tale om en familie i krise.
Hvad sker der med os, når
vi bliver forældre? Hvad sker
der for kvinden? Og manden?
Og med parforholdet?
Det starter så rosenrødt,
og pludselig kan man ikke
kende hinanden, og det man
faldt for, selvom afstanden
kan føles enorm eller kærligheden meget lille, så skal der
ofte ikke meget til, før det
hele ser lysere ud, og man
genfinder melodien sammen.
At arbejde med sig selv og
hinanden kan åbne op for nye
muligheder i parforholdet.
Kickan Andersen, er psykoterapeut MPF, og har kvittet sit faste job som lærer i behandlingsmiljøet for helt at
hellige sig tilværelsen som

Lærer skal undervise i Wuxi
UDDANNELSE
Mete Hoerup er
pensioneret lærer,
men da hun fik
chancen for at
undervise i Kina, slog
hun til.

I disse dage gør Mette Hoerup sig klar til en spændende udfordring i Ballerups
venskabsby Wuxi med fem
millioner indbyggere.
Mette Hoerup skal være
engelsklærer, dels på den Internationale skole, dels på en
af de skoler Ballerup samarbejder med.

Aftalen er kommet på
plads ved hjælp af medlemmer fra internationalt udvalg,
hvor hun også selv er medlem. Arbejdet er ulønnet,
men Mette Hoerup får stillet
bolig til rådighed.

Det globale samfund

Mette Hoerup tog imod dette
tilbud. Selv siger hun: - Den
væsentligste årsag er, at jeg
mener vi skal lære hinanden
at kende, når vi lever i et globalt verdenssamfund.
Læs resten af artiklen på:
www.ballerupbladet.dk

Der er flere grunde til, at

Oktoberfest
2.-4. oktober

selvstændig med terapi,
rådgivning og foredrag fra
sin klinik på Sct. Jacobsvej
12, Ballerup.
Her har hun indrettet lokaler til individuel terapi, parrådgivning og foredrag samt
legerum for børn med sovetæpper og legetøj.
Kickan Andersens klinik
har været i gang siden 1. maj,
og en især del mødregrupper
har vist interesse for hendes
gennemgående
foredrag,
»Når man bliver mor«, »Når
man bliver forældre« og
»Barn med selvværd«.
- Jeg holder foredrag på
klinikken flere gange om
måneden rettet mod mødregrupper, forældre og andre
interesserede, men tager
også meget gerne ud i institutioner. Dette her er ikke for
syge mennesker, men for
voksne mennesker, der normalt godt kan finde ud af det,
understreger Kickan Andersen.
Kickan Andersen er medlem af Psykoterapeut Foreningen. Derudover er hun
også uddannet lærer og voksenunderviser. Kickan Andersen er 35 år og har selv to
små »trolde« derhjemme.
www.kickanandersen.dk

Oktoberfest
2.-4. oktober
Igen i år afholder vi oktoberfest.
Vi steger svinekød, kylling, pølser og serverer en stor buffet med salater, kartoﬂer og brød. Herefter serveres kaffe og kage, inden festen for alvor går i gang og vores håndbryggede
Oktoberøl ﬂyder i lind strøm fra hanerne.
Tyrolerbandet Cantus (www.cantusmusik.dk) sætter en rigtig fest
i gang med fællessang og dans på bænkene.
Pris:
450 kr. pr. person inkl. spisning og herlig tyroler musik.
200 kr. pr. person, indgang uden spisning.
10 % rabat til medlemmer fra Ølentusiaster eller gæster i fuld tyrolerudklædning

kl. 17.30 - 24.00

Drikkevarer:
450 kr. pr. ølkort med 10 øl.
50 kr. pr. øl.

• Fællesspisning
• Fest og glade dage
• Tyrolerbandet CANTUS

OBS...OBS...
Tordag den 2. okt.
stadig billeter tilbage
fredag og lørdag 3.-4. okt.
kun få billeter tilbage

Mere info på www.bryggeriskovlyst.dk
Bryggeri Skovlyst

Skovlystvej 2

Hareskovby

3500 Værløse

tLF. 44 98 65 45

Program:
Kl. 17.30 Dørene åbnes
Kl. 18.00 Spisning
Kl. 19.30 Tyrolermusik
Kl. 24.00 Tak for i dag.

Reservation:
Billetter til oktoberfesten bestilles på
info@bryggeriskovlyst.dk

