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Min elskede hustru 

vores kære mor, svigermor, farmor og mormor

Rita Hansen
* 8. juli 1933   = 27. august 2010

er sovet stille ind den 13. september 2010

På familiens vegne 
Poul

Bisættelsen har fundet sted
_______________________________

En særlig tak til hjemmeplejen i Brøndby Strand  
for kærlig pleje og omsorg.

Jimmy 
Rasmussen
(Indehaver)

Inger 
Nymand
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Hvordan inviterer man 
voksenelever med ind 
i  litteraturens verden, 
når kun hver femte 
af dem har læst en 
roman? Hemmelig per-
formancekunst, virtual 
reality og digtoplæs-
ning er bibliotekets 
bud på et nyt samar-
bejde med VUC. 

Af André Bentsen

Kun hver femte elev 
på Vestegnens HF 
og VUC har læst en 

roman færdig. 
Men, hvordan åbner 

man litteraturens fan-
tastiske og mangfoldige 
Verden for en gruppe, for 
hvem litteratur og læs-
ning er nød- og ikke lyst-
betonet?

Rødovre Bibliotek samt 
Vestegnen HF & VUC er 
ikke i tvivl og er derfor 
gået i gang med et spæn-
dende samskabelsespro-
jekt med det formål at 
gøre læsenød til læselyst – 

og skabe en positiv foran-
dring i VUC-kursisternes 
læse- og biblioteksvaner. 

'Littlab' hedder projek-
tet, som blev skudt igang 
med digtoplæsning på bi-
blioteket, hvor 43 kursi-
ster oplevede den 26-årige 
lyriker Victor Boy Lind-
holm læse op fra sine 
bøger 'Guld' og 'No hard 
feelings'. 

Menneskeligt hykleri
Det blev også til smags-
prøver på nye uudgivede 
tekster fra bogen 'Resort', 
som udkommer den 25. 
november og udgør tredje 
del af en trilogi om men-
neskeligt hykleri.

"Hver bog har sin helt 
egen tone, eget sprog og 
eget tempo. Det blev me-
get tydeligt i Victors op-
læsning," forklarer Eva 
Glæsner fra VUC. 

Der var stor spørgelyst 
fra kursisterne, der blandt 
andet ville vide, hvor 
gammel Victor er, hvor-
når han startede med at 

skrive og hvor meget han 
tjener på sin lyrik.

Deltog også selv
Victor fortalte, at han først 
lærte at skrive ordentligt i 
7.-8. klasse, men så fik han 
hurtigt blod på tanden og 
'så tog det måske over-
hånd'. De cirka 75.000 

kroner han foreløbig har 
tjent i 2017, er ikke det, 
der betaler huslejen, kun-
ne han afsløre.
Efter en overraskende 
oplæsning af en kursist, 
der læste et provokerende 
digt skrevet af 'en person 
i lokalet' signerede og ud-
delte Victor sin digtsam-

ling 'Guld' til samtlige 
kursister.

"Senere på året vil kursi-
sterne blandt andet blive 
udsat for en fællesoplæs-
ning, en endnu hemmelig 
performance og en VR-op-
levelse," afslører Glæsner. 

Fra læsenød 
til læselyst

HØJTLÆSNING: Victor Boy Lindholm måtte signere fl ere bøger efter sin højtlæsning for byens 
VUC-elever. Foto: Privat

I morgen aften, torsdag 
den 5. oktober klok-
ken 19.30, begynder 

de traditionelle højskole-
aftener med musikcafeer 
i Sognehuset ved Rødovre 
Kirke efter sommerperi-
oden. Denne gang er det 
sangskriveren, salmema-
geren og teologen Hans 
Anker Jørgensen, som vil 
fortælle om sit liv og illu-
strere det med fællessang 
fra Højskolesangbogen.

I sidste uge fortalte vi 
her i Lokal Nyt, at arran-
gementet var i Rødovre 
Kirke. Det er forkert. San-
gaftnerne er i Sognehuset, 
der findes kun én høj tone 
fra kirken. 

AB

Musikcafe i 
sognehuset

Debat

Vi har modtaget:

Endnu engang har 
politiet oprettet en 
visitationszone i vo-

res område. Denne gang 
er Islev-området berørt. 
Årsagen er skyderier i 
bandemiljøet. Politiet for-
tjener vores opbakning til 
indsatsen. 

Vi skal under ingen om-
stændigheder acceptere, 
at banderne skyder i vores 
gader. Vi skal ikke accep-
tere deres kriminalitet, 
trusler og forsøg på at lok-

ke unge ind i deres mod-
bydelige netværk. 

For mig er der kun ét 
svar til banderne: Grovfi-
len. 

Der er kun ét svar til 
den kyniske hårde kerne 
i bandemiljøet. Det er en 
stærk politiindsats og lan-
ge fængselsstraffe, så de 
kommer væk fra gaderne 
og politi og sociale myn-
digheder kan forebygge, 
at flere unge havner i ban-
demiljøet.

Med Rødovre borgme-
ster Erik Nielsen i spid-

sen har borgmestrene på 
Vestegnen skrevet til ju-
stitsminister Søren Pape 
Poulsen og krævet flere 
betjente til vores område. 
Jeg er helt enig. Justits-
ministeren kan ikke sidde 
på hænderne. Københavns 
Vestegns Politi afgiver alt 
for mange betjente til an-
dre politikredse og det 
svækker indsatsen mod 
banderne og trygheden i 
vores område.

I de senere år er indsat-
sen mod banderne ble-
vet forstærket markant. 
Straffene er skærpet over 
en bred front. Der er bl.a. 
indført zoneforbud, så 
bandemedlemmer kan 
forhindres i at opholde 
sig i bestemte områder 
og indført mulighed for at 
forhindre bandemedlem-
mers prøveløsladelse.

Som justitsminister ind-
førte jeg selv en stor række 

skærpelser af indsatsen og 
i brede aftaler på Christi-
ansborg fik politiet tilført 
flere midler til kampen 
mod banderne.

Vi skal fortsætte indsat-
sen mod banderne. Ind-
satsen kan forbedres ved, 
at kommunerne på Vesteg-
nen får tilført mere politi. 
Justitsministeren må lytte. 
Det forebyggende arbejde 
skal forstærkes. Vidner 
skal beskyttes bedre. Det 
skal gøres strafbart af re-
kruttere unge til bande-
miljøet.

Det er os, der bestem-
mer. Ikke banderne. Det 
er vores tryghed, det 
handler om. Det er vores 
unge, banderne ikke skal i 
nærheden af. Derfor er der 
kun et svar til banderne: 
Grovfilen.

Morten Bødskov, (S), 
medlem af Folketinget 

for Rødovre

Grovfi len til banderne
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- Vigtigere end du tror

Vor kære faster og moster

Inger Margrethe Sørensen 
* 25.6.1933 

er stille sovet ind den 30.9.2017

På familiens vegne 
Anette, Lars, Lone og Per

Bisættelsen finder sted fra Rødovre Kirke,
onsdag den 11. oktober kl. 13.00.

MUSIK: Arrangementet fi nder 
sted torsdag aften kl. 19.30




