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30 år ved musikken

UGENS SNAK

Den
største
sorg i
Verden

jne@b-l.dk

Læs mere på hjemmesiden
www.mistetbarn.dk

Klar til ny
periode

MILEPÆL
Musisk Samråd med
Kirsten i
formandsstolen fejrer
30 års jubilæum
AF MIA LUNDHOLM
Et 30 års jubilæum er bestemt værd at fejre, og tænk
sig at Musisk Samråd har eksisteret så længe! Den 26. oktober holder de 30 års jubilæums brunch, og det foregår i Baghuset fra klokken
10.00 til klokken 13.00. Underholdningen står A-holdet
og Tom Skovgård for i denne
anledning - hvor alle medlemmer, gæster og venner af huset er inviteret.

I alle årene er det Kirsten
Sørensen, der har været for
formand for Musisk Samråd.
»Det har været sjovt at
lege med, men det gør ikke
noget, hvis der snart er én
der prikker mig på skulderen«, siger Kirsten med et
smil. Kirsten er en aktiv
kvinde med et stort engagement i alt hvad hun laver. Kirsten er også formand i Teaterforeningen »Tema - Teater
i Baltoppen«. Så der er nok at
se til med de 80 foreninger
under Musisk Samråd, og alt
det andet hun går og laver. I
oktober har hun været på familierejse to uger til Kina.
Fundamentet til Musisk
Samråd blev sat ved et arrangementet af en festival i 1978,
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Kontortid: Mandag til fredag kl. 9.00 til
16.00. Tirsdag kl. 10.00-16 00.
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og herefter var der festival
frem til 2005, hvor Ballerupbladets chefredaktør Jørgen
Nielsen også var aktiv primus
motor. I 2005 bukkede man
desværre under for de
mange regler og krav der stilles i forbindelse med festivals
servering, mad, toiletforhold
med meget mere. Økonomien slog heller ikke længere til.
I samarbejde med Jørgen
Artby blev »Musikfest 2007«
etableret, hvor musikglæden
levede lykkeligt videre i ny
form, og Kirsten glæder sig
allerede til august 2009, hvor
næste Musikfest løber af staben. I 2009 kan Baghuset
desuden fejre 25 års jubilæum, så kan det jo være der
er fest igen.

Formanden for
socialudvalget Ulrik
Falk-Sørensen (SF),
skriver:
Også i år
stemte SF for
Ballerup
Kommunes budget. Samlet
set er der tale om et budget
der rækker frem i tiden.
sTil trods for regeringens
og Dansk Folkepartis mange
begrænsninger for, at vi kan
opfylde borgernes krav om
kvalitet, er det lykkedes at få
tingene til at hænge rimeligt
sammen. I SF havde vi
gerne set en række forbed-
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ringer, som pga. diverse indgreb i det kommunale selvstyre ikke kan opfyldes.
Fra den positive liste skal
nævnes Uddannelsesdage i
daginstitutioner fastholdes
selv om vi ikke mere kan
lukke institutionerne.
Det vil blive arbejdet for,
at skoleeleverne ikke bare
kan købe mad i skolen, men
også et sundt og økologisk
måltid.
Arbejdet med sund kost
og motion bliver intensiveret. Moderniseringsplanerne for daginstitutioner og
skoler fortsættes.
Der er igen sat penge af til
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Ballerups borgmester Ove E. Dalsaard
er konkurrencemenneske om en hals, og
man kunne i teorien
tro, at han har sat sig
det mål at slå
Brøndby-borgmester
Kjeld Rasmussens rekord på 36 år som
borgmester.
Selv fremhæver
borgmester Ove E.
Dalsgaard
andre
grunde til at stille op
igen. Han siger:
- Jeg blev spurgt,
om jeg havde lyst til
at tage endnu en periode som Socialdemokraternes borgmesterkandidat, og så
længe jeg føler, at jeg
kan bidrage til kommunens fortsatte udvikling og selv stadig
har lyst til dette
hverv, så stiller jeg
mig gerne til disposition, siger Dalsgaard.

De vandt
»Fighter« dvd

SF og budgettet
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KORT NYT

Kirsten Sørensen har taget
hånd om foreningerne der
gør sig indenfor noget
med musikken i Ballerup i
30 år.
Foto Mia Lundholm

Virkeligheden trænger sig på, når forældres
største frygt bliver til virkelighed ..... at man mister sit barn.
Tidligere generationer havde et andet forhold til sådanne udslag af skæbnens magt.
Dengang var det ikke ualmindeligt, at børn
døde af sygdomme eller ulykker i en tid, hvor
viden om ernæring og hygiejne var yderst sparsom, og hvor børnearbejde ganske udbredt.
Man fandt en måde at tackle problemet på, og
man stod ved sit tab igennem hele livet. Man
gemte det ikke væk. I de velhavende familier
var det dengang almindeligt, at man også fik
malet familierbilleder, som skulle fremhæve familiens position og værdighed, og på disse familiemalerier malede man i nogle tilfælde også
de døde børn. De fremstod på billedet som børnebilleder uden ansigt. Og skikken fulgte med
ind i fotografiets verden.
I dag har man et andet forhold til døden.
Man taler ikke om døden. Den er ligefrem
upassende i vores glatte verden af lånefinansieret overforbrug og iskold umenneskelighed,
men heldigvis har man forretninger til at tage
sig af den side af sagen. Ligesom når man skal
have en ny bil.
Men er der tale om forældre, der mister et
barn i dag, så rammer døden med dobbelt
kraft. Hos de ulykkelige forældre er det ikke
alene sorgen over selve tabet, der tynger. Det
er hele deres sociale netværk, der i allerhøjeste
grad er truet. For døden er tabu, især hvis det
er sit barn, man mistet.
En nystartet forening søger at skabe åbenhed om dette emne, og blandt deres medlemmer og bidragsydere er en del familier i Ballerup, som har prøvet sorgen og dens følger.
En mor skriver: Min søn på 17 år døde for
et år siden. I sygdomsforløbet mistede jeg
næsten hele mit netvært. Mit største behov var,
at der var nogen, der passede på mig, fordi de
kunne lide os. Det er rigtig svært at bede om.
Jeg er overbevist om, at det alene handler om
uvidenhed. Nogle af mine tidligere bekendte,
er så småt begyndt at tage kontakt igen. De
skal lige se, om jeg er blivet almindelig, den de
kender, igen. Det er meget skuffende og sorgfuldt at opleve.
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Tirsdag den 21. oktober 2008

forbedring af legepladser.
Den kommende servicebus
bliver uden brugerbetaling.
Sundhedsfremmende tilbud til kommunalt ansatte.
Fokus på indkøb af Fair
Trade produkter.
Det er servicestrategien,
som indeholder den formelle
aftale om budgettet. Men
samtidig beskriver servicestrategien også den udvikling vi politisk ønsker for
fremtiden. Den kan læses på
kommunens hjemmeside.
For os har det været vigtigt, at Ballerup fortsat er en
udviklingsorienteret kommune.

I sidste uge kunne
fire heldige brugere
af vores hjemmeside
www.ballerupbladet.dk vinde den danske film »Fighter«. Vi
fik 30 rigtige besvarelser og trak herefter lod om de fire
dvd’er.
De heldige vindere
blev: Nelli June Hansson fra Ballerup, Ole
Elmgaard Rasmussen fra Smørum,
Ahmet Senkos fra
Værløse og Stephanie Simonsen fra Ballerup. Tillykke til alle
fire!

www.ballerupbladet.dk

Administration
Inger Pagh Sillesen
44 60 03 40

Chefredaktør
Jørgen Nielsen
44 60 03 34

Redaktionschef
og webredaktør
Mia Thomsen
44 60 03 38

Bladet påtager sig intet erstatningsansvar
som følge af trykfejl i annoncer og tekst.
Erhvervsmæssig affotografering af Ballerup
Bladets tekst og annoncer er ikke tilladt.

Centrumgaden 7 • 2750 Ballerup • TLF.: 44 60 03 30 • FAX: 44 60 03 31/44 60 03 32

Journalist (DJ)
Mia Lundholm
44 60 03 37

Journalist (DJ)
Liselotte Ramsing
44 60 03 36

Har De ikke modtaget Ballerup Bladet,
kontakt venligst Dansk Distributions
Center Telefon 36 48 88 99.
Mandag-torsdag kl. 8.30-16.
Fredag kl. 8.30-15.

