
8              13. januar 2021

GUDSTJENESTER
UGE 2

Bellahøj Kirke
Frederikssundsvej 125
Søndag 17/1, kl. 10.30: 
Bellahøjmesse 
v/ Peter Møller Jensen
Mandag 18/1, kl. 11: 
Formiddagsgudstjeneste
med orgel 
v/ Johanne Haastrup

Brønshøj Kirke
Brønshøj Kirkevej 8
Søndag 17/1, kl. 10: 
Højmesse v/ Peter Nejsum

Husum Kirke
Korsager Allé 14
Søndag 17/1, kl. 10.30: 
Højmesse 
v/ Iben Hornshøj Sørensen
Tirsdag 19/1, kl. 17: 
Aftengudstjeneste 
v/ Bettina Birk Jensen

Husumvold Kirke
Gadelandet 25
Søndag 17/1, kl. 10: 
Højmesse v/ Stig Boel

Tingbjerg Kirke
Langhusvej 1
Onsdag 20/1, kl. 12: 
Kirkefrokost 
v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke
Mørkhøjvej 177
Søndag 17/1, kl. 10.30: 
Højmesse 
v/ Katrine Blinkenberg

Sankt Antoni Kirke
(Katolsk)
Frederikssundsvej 225
Søndag 17/1, kl. 11: 
Højmesse
Søndag 17/1, kl. 18: 
Højmesse på polsk

Haraldskirken
Høje Gladsaxe Torv 3
Søndag 17/1, kl. 10: 
Højmesse 
v/Morten Miland Samuelsen

Din Bedemand BJ
v/ Bo Johansen

          • Kommer gerne hjem til Jer
          • Vil være behjælpelig med alt det praktiske
          • Giver kvalificeret og professionel vejledning
          • Laver altid en prisindikation inden start

Jeg træffes personligt på telefon

26 82 83 28
www.dinbedemandbj.dk
Frederikssundsvej 183 A - 2700 Brønshøj

En smuk afsked er et godt minde
Lad os sørge for alt det praktiske uanset om du
vælger kirkelig eller borgerlig bisættelse/begravelse.
Vi kommer gerne hjem til dig.

Træffes personligt døgnet
rundt på 4494 8501

3. generation siden 1924 · Lotte & Lars Søgaard

BEGRAVELSESFORRETNINGEN

Mørkhøjvej 139
2860 Søborg
www.begravelse-herlev.dk 

TID OG STED
Kort aftengudstjeneste 
i Husum Kirke
I Husum Kirke afholdes 
tirsdag den 19. januar, kl. 17 
igen en kort aftengudstje-
neste med tid til ro og efter-
tænksomhed, smuk musik 

og salmesang ved sogne-
præst Bettina Birk Jensen. 

En stille stund
Torsdag og fredag i denne 
uge, kl. 14-17 holder Husum 
Kirke åbent for dem, der har 

brug for at komme ind og 
sidde en stille stund i kir-
kerummet - til bøn, lystæn-
ding, tanker – og måske til 
toner fra organisten, der 
øver. Der skal selvfølgelig 
bæres mundbind / visir i 
kirken, holdes afstand og 
sprittes hænder, og der må 
max være fem personer 
samlet på samme tid.

Kirkebio 
i Husumvold Kirke
Torsdag den 21. januar, kl. 
18.30 afholdes andagt og 
Kirkebio i Husumvold Kir-
ke. Sognepræst Stig Boel 
lægger op til fi lmen, og bag-
efter vil der være lejlighed 
til at diskutere det, der gjor-
de indtryk.

Denne gang vises ”En hvid, 
hvid dag” af instruktør 
Hlynur Pálmason (2019). I 
en afsidesliggende islandsk 
by fatter en pensioneret po-
litichef mistanke om, at en 
mand fra byen skulle have 
haft en affære med hans 
hustru, der for nylig døde 
i et trafi kuheld. Gradvist 
besættes han af ønsket om 
at fi nde sandheden, og han 
udsætter dermed ikke bare 
sig selv men også sine al-
lernærmeste for fare. En 
fortælling om sorg, hævn 
og ubetinget kærlighed.
Aftenen begynder med en 
kort andagt i kirken. Tilmel-
ding på husumvoldkirke.dk 

I disse dage er der stigende interesse for digital 
operakoncert blandt plejehjem over hele 
landet. Optagelserne fandt sted i Husumvold 
Kirke

Aalborg Operafestival måt-
te i oktober indstille de 
sidste ”Opera til Kaffen” 
turnékoncerter på nord-
jyske plejehjem på grund 
af stramninger i Covid 19 
anbefalingerne. Derfor er 
der nu i stedet premiere på 
en 40 minutter lang opera 
on demand koncert, med 
sopranen Helene Hvass 
Hansen i front. Koncerten 

er særligt udviklet med de 
ældre beboere i tankerne, og 
en overvældende interesse 
i den forgangne uge blandt 
aalborgensiske og nordjy-
ske plejehjem, og stor efter-
spørgsel fra resten af landet, 
gør nu at koncerten i sam-
arbejde med Kommunerne 
Landsforening tilbydes gra-
tis til plejehjem og ældrebo-
liger i hele landet.

Bag Opera til Kaffen on 
demand tv står Aalborg 
Operafestival og Musik-
kens Hus i samarbejde med 
Slots- og Kulturstyrelsen, 

William Demant Fonden, 
Aalborg Kommune, Region 
Nordjylland og Kommuner-
nes Landsforening.  - Det er 
fantastisk at vores ældste 

borgere i landet, som net-
op er ekstra hårdt ramt og 
ganske isolerede i disse ka-
rantænetider, nu får denne 
mulighed. Opera giver os 
plads til at blive i de store 
følelser, og til at vi mærke 
efter, hvordan vi selv har 
det. Oplevelsen af musik 
og kunst på højt niveau for-
ener os, og giver følelsen af 
at vi lever, fortæller leder 

ved Aalborg Operafestival, 
Peter Rønn, der er et kendt 
ansigt i Brønshøj, hvor han 
har stået bag blandt andet 
2700Kulturdag og ”Syng 
Højt” på Bellahøj Frilufts-
scene.                                      EF

En bid af koncerten på 
video kan ses via Aalborg 
Operafestivals Facebook-
side

Danske plejehjem vil have opera on demand
- Det er skønt, at så mange kan få glæde af musikken og opleve 
samhørigheden som den giver, i en tid der har været - og stadig er 
- præget af omstændighederne, siger operasopranen Helene Hvass 
Hansen, der både er solist og vært. Foto: presse

Mindeord af Lis Søkvist og Anne 
Brix Christiansen, tidl. medlemmer af 
Brønshøj-Husum Lokalråd

En mangeårig, sød veninde er gået 
bort. En kvik og sej kvinde, som klare-
de mange ting og gennem sin tilværel-
se havde påtaget sig mange poster og 
bestridt dem med bravour.  Vort bedste 
kendskab til hende går via det tidlige-
re Lokalråd, som bestod i over 30 år. 
Hun var formand, og vi medlemmer af 
bestyrelsen, som bestod af seks perso-
ner. Der har selvfølgelig været mange 
forskellige her på disse poster, men de 
sidste sad ret længe og lukkede Rådet 
i 2008, da man etablerede et Lokalud-
valg i alle 12 bydele.

Vera Rasmussen og Lis Søkvist fort-
satte heri, men efter nogle år trak Vera 
sig.

Samtidig med Lokalrådsarbejdet 

var hun sammen med Leif Petersen, 
Ina Petersen, Hans Aage Zabel, Lis 
Søkvist og som topfi gur borgmester 
Jørgen Frederiksen med til at starte 
Brønshøj Husum kræmmermarked på 
Bellahøj, som skulle indbringe penge 
til musik overalt i Brønshøj-Husum, 
og det gjorde de i mere end 12 år, hvor-
efter det blev overdraget til idrætsfor-
eningerne.

Lokalrådets bestyrelse bestod i de 
sidste mange år af 2 mænd og 4 kvin-
der. Ole Mortensen, Hans Aage Zabel 
og de fi re kvinder havde hver sit po-
litiske ståsted, Vera Rasmussen, Lene 
Fulton, Anne Brix Christiansen og Lis 
Søkvist, men vi havde et eminent sam-
arbejde og fortsatte venskabet indtil 
det desværre måtte slutte. 

Vera havde mange andre vigtige po-
ster ikke mindst i Socialdemokratiet, 
hvor hun sad i bestyrelsen i mange år.

Vera kunne virke skrap over for 
dem, hun ikke lige var enig med – ind-
til man kendte hende. Hun havde et 
stort og varmt hjerte, og kaldte altid 
de yngre kvinder i Lokalrådets besty-
relse for ’sine piger’ – selv om de kom 
fra hhv. SF og Venstre. Hun havde des-
værre ikke selv børn men gik med glæ-
de ind og tog en forældreagtig rolle for 
sin niece, da denne havde brug for det.

Vi - og de andre nulevende fra den 
gode tid i bestyrelsen i Lokalrådet - er 
taknemmelige og glade for at have haft 
hendes venskab og kollegaskab i de 
mange år, og det var hårdt at se hende 
forsvinde fra os over de sidste år, hvor 
hun til sidst ikke kunne genkende no-
gen.

Vi vil hermed gerne ære hendes 
minde og tænke på alle de gode stun-
der – som var virkelig mange.

Vores gode minder om Vera Rasmussen

Nytårshilsen fra Jacob 
Rosenberg (Kons.), professor, 
overlæge, dr.med. medlem af 
Regionsrådet (Kons.)

2020 har været et travlt år i 
Region Hovedstaden pga. 
corona. Foråret handlede 
om utallige nedlukninger 
og omlægninger på hospi-
talerne samt en kamp for at 
skaffe værnemidler. Dette 
fi k vi løst, og lagrene er nu 
tilstrækkelige og med stabi-

le forsyningslinjer. Vi er nu 
midt i anden bølge, og det 
ser alvorligt ud for de næ-
ste par måneder, indtil vi 
har vaccineret en stor del af 
befolkningen. Vaccine kom-
bineret med afstand og vær-
nemidler vil være den ene-
ste muligged for at komme 
pandemien til livs, og der-
for bør alle vaccineres med 
mindre specielle forhold gør 
sig gældende. Vaccinen er 
meget effektiv og med stort 

set ingen bivirkninger. Når 
det bliver min tur, er jeg i 
den grad klar til at blive vac-
cineret.

Vi har sideløbende ar-
bejdet intensivt for at løse 
manglen på alment prakti-
serende læger i hele regio-
nen, og dette er gået over al 
forventning. I Brønshøj-Hu-
sum havde 100 % af praksis 
lukket for nye patienter i 
slutningen af 2018. Dette tal 

faldt til 83 % i slutningen af 
2019, og nu har kun 66 % af 
praksis i Brønshøj-Husum 
lukket for tilgang af nye 
patienter. Mønsteret er det 
samme i hele regionen, og 
det skyldes en massiv po-
litisk indsats i Udvalget for 
Forebyggelse og Sammen-
hæng, hvor jeg sidder. Vi 
har presset massivt og gen-
nemtrumfet en lang række 
tiltag, som har givet pote. 

Praktiserende læger i Brønshøj-Husum

Vores elskede søn, bror og morbror

Bjarne Halberg
27. februar 1966* 6. januar 2021†

er pludselig taget fra os
Birgit og Per

Jette, Helle, Bjarke og Sigrid

Bisættelsen finder sted, for de inviterede,
i Tagensbo Kirke lørdag den 16. januar kl. 14.00

I stedet for blomster kan man betænke 
Børns Vilkår konto nr. 5301 0000273744


