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TID OG STED

Kagerne er populære på børnekulturfestivalen »Hop & Rock«...

TORSDAG

Chokoladekage støtter Afrika

10.00: Holte Station, Næsseslottet med Dansk Vandrelaug (ca. 10 km).
10.00-11.30: Vedbæk Bibliotekscenter: BabyBib.
10.30-11.30: Gl. Holte Kirke:
Baby Salmesang.
13.30: Café Ny Holte Port,
Sangeftermiddag.
17.00: Nærum Kirke, Påskemalerier af elever fra 4.
klasse på Nærum Skole.
20.00: Mantziusgården, Tim
Christensen.

BIOGRAFER
Birkerød Bio
16.30: Lorax - Skovens Beskytter (3D, dansk tale)
16.30: Piraterne
18.00: Lille spejl på væggen
der
18.00: The hunger games.
20.00: En Kongelig Affære.
20.30: Hvidsten Gruppen.

Reprise Teatret
20.15: En Kongelig Affære.

FREDAG
11.30: Vangebo Aktivitetscenter: Påskefrokost og
foredrag.
21.00: Nærum Skole: Papa Bue
in menoriam, Arr. Søllerød
Jazzklub.

BIOGRAFER
Birkerød Bio
16.30: Lorax - Skovens Beskytter (3D, dansk tale).
16.30: Piraterne (dansk tale).
18.00: Lille spejl på væggen
der (dansk tale).
18.00: The hunger games.
20.00: En Kongelig Affære.
20.30: Hvidsten Gruppen.

Reprise Teatret
13.00: Lorax - Skovens Beskytter (dansk tale)
15.00 & 20.15: En Kongelig Affære.

Lær at skære
roser
BIRKERØD: På lørdag klokken 11-13 afholder Præstegårdens Havekreds et Minikursus i beskæring af roser.
Efter en kort instruktion
vil alle få lov til at prøve færdighederne i praksis. Medbring en ren, skarp saks,
handsker og kurv til afklip.
Hvis vejret bliver for dårligt
aﬂyses arrangementet. Det
er gratis at deltage, ingen tilmelding.
Kurset ﬁnder sted i Den gl.
Præstegårdshave, Stationsvej 32 i Birkerød.

... og de støtter samtidig et godt formål i Burundi.

Kagesalg ved børnekulturfestivalen
»Hop & Rock« har
givet penge ind til
huse i Burundi og
ambulancecykler i
Malawi.
RUDERSDAL: De sidste 2 år
har den danske nødhjælpsog
udviklingsorganisation med kontor i Nærum,
ADRA Danmark, været
med til børnekulturfestivalen »Hop & Rock« på Rudegaard Stadion. Her har der
været kagesalg til fordel for
organisationens arbejde, og
det har givet penge til huse i
Burundi og ambulancecykler i Malawi.
Flere af kagerne har været
doneret gratis af af kommunens bagere, og i alt har salget indbragt mere end 20.000
kroner. ADRA Danmark er
også med på den kommende
Hop og Rock festival, der
ﬁnder sted torsdag den 30.
maj. Festivalens formand
Michael Hørdum, der til

en cykelambulance er det
muligt at transportere syge
til hospitalet eller en klinik
og yde alvorligt syge, gravide og børn hurtig behandling. Pengene fra sidste års
salg af kage og kaffe ved
hop-og rock festivalen gjorde det muligt at købe hele
tre cykelambulancer, som
nu gør stor gavn i Malawi.

Nye huse

I Malawi er kagesalget blevet omsat til tre ambulancecykler.

daglig er SFO-leder på Sjælsøskolen, glæder sig over, at
den lokale indsats også har
global betydning:
- Det er utroligt glædeligt,
at et stærkt lokalt samarbejde mellem ﬁ rmaer, organisationer og skolefritidsordninger, er med til at hjælpe
fattige i Afrika. Jeg synes
det viser, at festivalen gør en
stor forskel både lokalt og i
en stadig mere globaliseret
verden, siger han.

I Malawi har ADRA Danmark med penge fra kagesalget hjulpet nogle af de
mange mennesker, som bor
langt fra et hospital eller en
sundhedsklinik. I Danmark
er vi vant til, at vi i nødstilfælde kan ringe efter en ambulance, og med vores gode
effektive hospitalsvæsen,
hurtigt være fremme og
modtage behandling.
Sådan er det ikke i mange
områder i Afrika, men med

I Burundi er pengene gået til
at bygge huse til hjemvendte
ﬂygtninge. Mennesker som
har været jaget fra hus og
hjem, og i nogle tilfælde har
været på ﬂugt i mere end 30
år. Der er nu fred i landet,
og mange vender tilbage til
ødelagte huse, og har måske mistet en far eller mor
- nogle gange begge forældre, og de har brug for hjælp
udefra, til at få genopbygget
deres tilværelse.
Tre familier nød godt af de
indsamlede penge ved forrige års Hop- og Rock festival.
De har nu fået hjælp til at
bygge deres eget hus, samt
fået haveredskaber, frø og

frugttræer, så de kan være
selvforsynende.
Fotograf Mogens Nygaard
Petersen har ﬂere gange
besøgt ADRA Danmarks
genhusningsprojekter i Burundi.
- Jeg har ﬂere gange været udsendt til Burundi for
ADRA, hvor jeg har interviewet de familier, der har
modtaget huse gennem projektet. Jeg har talt med ﬂere
hundrede familier og hørt
deres tragiske historier, der
ligger langt fra mit liv hjemme i trygge Danmark. Men
jeg har også hørt familiernes glæde over husene, der
har reddet deres liv, givet
dem overskud til at tænke
på en fremtid. Gjort dem i
stand til at forsørge sig selv,
sende børnene i skole, og givet dem mod på at sætte sig
nye mål og spare op til at
virkeliggøre deres drømme,
fortæller fotografen.
Interesserede kan læse
mere om Hop & Rock på
www.rudersdal.dk/hopogrock
RAM

Tim Christensen rocker i aften
Klassisk rock, når
Tim C. spiller i
aften.
BIRKERØD: Tim Christensen
er tilbage med rock som i
’Dizzy Miss Lizzy’-dagene
når ’Tim C. & The Damn
Crystals’ indtager Mantziusgården i aften, hvor de
præsenterer deres nye album.
- Det bliver klassisk rock
med primale trommer, tung
bas og guitarer, der undervejs stikker af i ﬂere forskellige retninger. Men som altid
med Tims sange, hvad enten
det er ballader, hård rock eller noget tredje, er der fokus
på melodien, fortæller Asger Ahn, kunstnerisk leder
af MantziusScenen.
- Til gengæld overrasker

Tim C. & The
Damn Crystals indtager
Mantziusgården i aften.

Tim Christensen ved formelt at samle et band; The
Damn Crystals, som består
af Lars Skjærbæk (guitar);
Søren Koch (bas); Christoffer Møller (keys) og Jesper
Lind (trommer). De har alle
sammen tidligere spillet
med Tim Christensen i for-

skellige sammenhænge og
Tim C. mener, at det netop er
de musikere, der har pillet
lidt af perfektionismen ud
af hans musik - en udvikling
der glæder mange af hans
fans fra Dizzy Miss Lizzy
tiden.
- Sangene er dog stadig

signeret Tim Christensen,
men de ﬁre musikere har
været med til at arrangere
dem og har derfor mere end
en ﬁnger med i spillet, siger
Asger Ahn, der også glæder
sig over, at Freja Loeb har
sagt ja til at sætte publikum
i høj stemning inden Tim C.

& The Damn Crystals overtager scenen.
Selv siger Tim Christensen:
- Det var dét hold, jeg havde
med på Supérior-turneen,
og det gik så godt, at jeg ﬁ k
lyst til at arbejde mere kollektivt med dem til mine nye
sange, som udkom for nylig
på ’Surprise me’ albummet,
fortæller Tim Christensen
om årsagen til, at han har
dannet Tim C. & The Damn
Crystals.
Der er mere ’ild’ i de nye
sange fra Tim og han tilføjer, med et glimt i øjet, at
»det også er en lille hilsen til
dem, der syntes, at der var
for mange bløde numre på
den forrige plade«.
Billetter kan købes på BilletNet eller på Mantziusgården 45 82 22 20.

