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Klinisk Tandtekniker

Jens Broman

ny TandproTese
Prøv en specialklinik 
kun for Tandproteser 

Hos os laver vi ikke andet, 
derfor får du fuld tilfredshed 

eller pengene tilbage 
og 5 års garanti 

Gør en god UR-handel

gå til

                  Søborg Hovedgade 63A 
2860 Søborg Tlf. 39 56 06 95
Lukket mandag www.eriksure.dk

Vi søger en leder og tre frivillige 
til opstart af Værket i Gladsaxe

Vi forventer at starte projektet i e� eråret, men vil meget 
gerne have kontakt med interesserede frivillige.

Værket er et netværk for voksne (30-60 år), der føler sig 
ensomme og savner nære relationer. 

Din opgave bliver sammen med andre frivillige at organisere 
og understøtte møderne i netværksgruppen. Det sker bl.a. 
ved at igangsætte øvelser, som skal udvikle deltagernes evne 
til at danne og bevare relationer. 
Du skal være god til at omgås mennesker og have mulighed 
for at bruge 1-2 a� ener om måneden.

Vi klæder dig på med kurser og sparring, og du bliver en del 
af Røde Kors’ verdensomspændende fællesskab af frivillige.

Vil du høre mere, så kontakt:
Formand i Gladsaxe Birthe Nielsen på 
birthe.nielsen@webspeed.dk eller 51506737 eller projektleder 
Ea Skibsted Nielsen på easni@rodekors.dk eller 3116 4815.

Projektet er et samarbejde mellem Mary Fonden og Røde Kors 
og er støttet af VELUX FONDEN.

Vær med til at starte et netværk for voksne, 
som oplever ensomhed

Læs mere om Værket på rodekors.dk/værket

VI ER PÅ TORVET hElE UGEN
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Bibliotekerne klar med inspiration

Så er det blevet sommer, fe-
rien er lige om hjørnet, og 
det betyder tid til afslapning 
med læsning og hygge. Bib-
lioteket hjælper dig godt i 
gang, uanset om du er lille 
eller stor.

Er du for eksempel i tvivl 
om, hvad du skal læse i feri-
en, og kunne du tænke dig at 
blive overrasket? Gladsaxe 
Bibliotekerne giver en hjæl-
pende hånd og tilbyder at 
fi nde og samle spændende 

læsestof til dig og din familie 
i en lækker sommerferiepak-
ke. Foruden bøger kan pak-
ken også indeholde blade, 
musik og andet godt. Hvad 
enten ferien går til sydlige 
himmelstrøg, sommerhuset 
eller sofaen derhjemme, kan 
biblioteket sammensætte en 
sommerferiepakke helt gra-
tis.

 Tilbuddet gælder i peri-
oden frem til 31. august, og 
man kan læse mere og be-

stille sin pakke på gladsaxe.
dk/bibliotek.

Læs, og anmeld 
bøger i ferie
Et andet tilbud i den varme 
tid hedder ”Sommerbogen”, 
det er for alle Gladsaxe-un-
ger, og det går ud på at læse 
og anmelde bøger i ferien. 
Man skal anmelde tre bø-
ger, og anmeldelserne kan 
afl everes én ad gangen eller 
samlet.

Når børnene har læst 
bogen og afl everet anmel-

delsen, får de et stempel hos 
bibliotekaren, og når alle tre 
anmeldelser er afl everet, må 
man vælge en fl ot ny bog i 
bibliotekets udvalg af som-
merbøger. Derudover er man 
med i konkurrencen om bio-
grafbilletter til Bibliografen 
med popcorn og sodavand.

Sommerbogen kører i år 
fra 10. juni til 20. august, og 
alle anmeldelser skal afl e-
veres senest 23. august. Få 
mere information på bibli-
oteket eller på gladsaxe.dk/
bibliotek.

Sommertid er læsetid

Gladsaxe Folkekor fylder 
30 år og markerer det 
med koncert

Af Niels Rasmussen

For et par år siden måtte 
Gladsaxe Ny Teater kaste 
håndklædet i ringen. Der var 
ikke penge til at drive teatret 
trods en meget engageret 
indsats af Kaspar Rostrup, der 
havde forsøgt at få sat skub i 
foretagendet.

Men Gladsaxe Folkekor, 
der har været med fra 1986, 
lever stadig i bedste velgå-
ende, og lørdag 11. juni giver 
koret koncert i Grønnemose 
Skoles Festsal. Der er masser 
af musik fra diverse musicals 
på programmet.

Gladsaxe Folkekor kom til 
verden på Gladsaxe Teater i 
1986. Kaspar Rostrup invite-
rede i samarbejde med Glad-
saxe Kommune borgerne til 
at melde sig som korsange-
re og statister i totalteatrets 
musikforestillinger: Frænde-
løs, Toms Eventyr, Odysseen 
m.fl . Deraf navnet ”Folke-
kor”.  Flere hundrede borgere 
strømmede til og blev fordelt 
på ugens forestillinger.

Efter Flemming Enevolds 
tiltræden som teaterleder 

kom en lang række musicals 
på programmet, heriblandt 
teatrets vel nok største suc-
ces, Cyrano, der gik for fulde 
huse i fi re sæsoner, fortæller 
Bent Mouritzen, der er for-
mand for koret.

Gladsaxe Folkekor var til-
knyttet teatret helt frem til 
den endelige teaterlukning 
fandt sted.

Koret stortrives
Gladsaxe Folkekor var fra be-
gyndelsen først og fremmest 
musicalkor på Gladsaxe Tea-
ter. 

Nu har koret både pop, 
jazz, fi lmmusik, klassisk, mu-
sical og andet festligt på pro-
grammet, der udvikles i et fi nt 
samarbejde mellem et entu-

siastisk kor og det fremragen-
de team: Dirigent, Christian 
Dahlberg og pianist, Sverre 
Larsen.

Gladsaxe Folkekor stortri-
ves i eget regi med prøveakti-
viteter, koncerter, workshops 
og udlandsrejser. 

Vi har stor glæde af samar-
bejdet med andre ensembler 
og foreninger. 

I foråret 2014 gennemførte 
vi en koncert, udelukkende 
med Elton John sange, i sam-
arbejde med det professio-
nelle band, Elton Jazz.

I et fi nt samarbejde med 
Internationalt Sekretariat og 
Gladsaxe Musik- og Billed-
skole var vi værter ved et in-
ternationalt korstævne her i 
Gladsaxe. 

-Gladsaxe Folkekor har et 
glimrende samarbejde med 
Gladsaxe Jazzklub. For et par 
år siden gik vi sammen om 
at arrangere en koncert med 
Leonardo Petersens Jazzka-
pel og Gladsaxe Folkekor. Det 
følger vi op til efteråret, hvor 
vi i Bagsværd Kirke inviterer 
til koncert med Gladsaxe Fol-
kekor og Ole Kock Hansen 
med sit ”A Very Big Band”.

Gladsaxe Folkekor øver 
tirsdag kl. 19.15 – 21.50 på 
Gladsaxe Skole, Gladsaxe 
Møllevej 127.

Interesserede sangere be-
des tage kontakt inden frem-
møde. 

Teatret døde 
– Folkekoret lever

Tag avisen med...
www.gladsaxebladet.dk
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