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En menneskelig fejl 
er skyld i, at Rødovre 
Teaterforening ændrer 
datoen til en udsolgt 
forestilling.

Af Christian Valsted  

Folketeatrets lystige 
komedie ’De lystige 
koner’, med Mette-

Horn og Camilla Bendix i 
hovedrollerne, går i Viften 
den 8. marts og ikke den 
15. marts, som der står i 
Rødovre Teaterforenings 
program. 

”Jeg har nok begået en 
fejl 40,” fortæller teaterfor-
eningens formand Svend 
Aage Branshøj med hen-
visning til, at han nok selv 
er kommet til at overse en 
datoændring, da han har 
siddet med programmets 
tilrettelægning.

”Det kan også være en 
fejl fra Folketeatrets side, 

men det er nok mest sand-
synligt, at det er mig, der 
har klokket i det,” siger for-
manden ærligt.

Det lille teaterkoks be-
tyder, at alle, der har købt 
billet til forestillingen, skal 
have besked om ændringen 
og da stykket er udsolgt, 
venter der en del opkald. 
Den opgave påtager for-
mand Svend Aage Brans-
høj imidlertid selv.

”Ja, det manglede bare. 
Jeg er allerede i fuld gang 

og alle har heldigvis været 
søde og forstående,” siger 
teaterformanden.  

Der er i alt solgt 299 bil-
letter til forestillingen og 
som billetkøber skal man 
blot beholde sin billet, da 
den også er gyldig til den 
nye dato. 

”Tidspunktet er det sam-
me og vi har ikke ændret 
sædenumre, så billetten er 
stadig gyldig,” siger han.

Formand: ”Det er nok en fejl 40"

TEATER: Svend Aage Branshøj og Rødovre Teaterforeningen opdagede fejl i tide og ændrer dato 
på forestilling. Foto: Arkiv

Af André Bentsen

Torsdag den 18. ja-
nuar klokken 19 har 
du mulighed for at 

komme og besøge Vesteg-

nens VUC og HF, der ligger 
overfor Langhuset. 

Her kan du høre, hvil-
ke uddannelser der ud- 
bydes i den kommende sæ-
son. 

"Det vil især handle om 
de mange fleksible mu-
ligheder på HF enkeltfag 
og vores 2-årige HF samt 
muligheder for at tage 9. 
eller 10. klassefag, eller 
eventuelt en kombinati-
on af HF og 9./10. klasse, 
men man er naturligvis 
også meget velkommen, 
hvis man gerne vil læse fag 

som e-learning, det vil sige 
via internettet," siger Eva 
Glæsner fra VUC  Vesteg-
nen. 

Hun fortæller, at vejle-
dere, direktør Tue San-
derhage og en gruppe 
nuværende og tidligere 
kursister glæder sig til at 
tage imod alle nysgerrige. 

VUC åbner dørene

ÅBENT HUS: Vejledere og kursister står klar på VUC Vestegnen for at fortælle om deres studium på hjørnet af Tårnvej. Foto: VUC

Er du også i tvivl om, hvad du skal foretage dig 
efter vinterferien? Så kan du måske have glæde 
af at besøge en af Rødovres flotteste bygninger, 
Vestegnens VUC og HF, der holder åbent hus. 

Vor kære far og morfar

John Clemmensen
* 14. september 1943

er taget fra os den 8. januar 2018

Dennis
Shawn og Linda

Bisættelsen finder sted i Rødovre Kirke
onsdag den 17. januar kl. 13.00.

Birthe Helene Svane Torp

Berit, Sebastian og Victoria


