m 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

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

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

borgere i landet, som netop er ekstra hårdt ramt og
ganske isolerede i disse karantænetider, 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 forener 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 Friluftsscene.
EF
En bid af koncerten på
video kan ses via Aalborg
Operafestivals Facebookside

Praktiserende læger i Brønshøj-Husum
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 hospitalerne samt en kamp for at
skaffe værnemidler. Dette
fik 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 næste par måneder, indtil vi
har vaccineret en stor del af
befolkningen. Vaccine kombineret med afstand og værnemidler vil være den eneste muligged for at komme
pandemien til livs, og derfor 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 vaccineret.
Vi har sideløbende arbejdet intensivt for at løse
manglen på alment praktiserende læger i hele regionen, og dette er gået over al
forventning. I Brønshøj-Husum 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 politisk indsats i Udvalget for
Forebyggelse og Sammenhæng, hvor jeg sidder. Vi
har presset massivt og gennemtrumfet en lang række
tiltag, som har givet pote.

Vores gode minder om Vera Rasmussen
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 klarede mange ting og gennem sin tilværelse havde påtaget sig mange poster og
bestridt dem med bravour. Vort bedste
kendskab til hende går via det tidligere Lokalråd, som bestod i over 30 år.
Hun var formand, og vi medlemmer af
bestyrelsen, som bestod af seks personer. 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 Lokaludvalg i alle 12 bydele.
Vera Rasmussen og Lis Søkvist fortsatte heri, men efter nogle år trak Vera
sig.

var hun sammen med Leif Petersen,
Ina Petersen, Hans Aage Zabel, Lis
Søkvist og som topfigur 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, hvorefter det blev overdraget til idrætsforeningerne.
Lokalrådets bestyrelse bestod i de
sidste mange år af 2 mænd og 4 kvinder. Ole Mortensen, Hans Aage Zabel
og de fire kvinder havde hver sit politiske ståsted, Vera Rasmussen, Lene
Fulton, Anne Brix Christiansen og Lis
Søkvist, men vi havde et eminent samarbejde og fortsatte venskabet indtil
det desværre måtte slutte.
Vera havde mange andre vigtige poster ikke mindst i Socialdemokratiet,

Vera kunne virke skrap over for
dem, hun ikke lige var enig med – indtil man kendte hende. Hun havde et
stort og varmt hjerte, og kaldte altid
de yngre kvinder i Lokalrådets bestyrelse for ’sine piger’ – selv om de kom
fra hhv. SF og Venstre. Hun havde desværre ikke selv børn men gik med glæde 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 nogen.
Vi vil hermed gerne ære hendes
minde og tænke på alle de gode stunder – som var virkelig mange.

