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 10-05-2019, Fyens.dk, Sektion 0, MARIA FRELLESEN PEDERSEN, MAFPE@JFMEDIER.DK, 190 ord 

Kendte kæmper om stemmerne: Børnehavebørn går til valg 

Nu er det ikke længere kun de voksne, der skal til valg. I år får børnehavebørn i Odense 
Kommune også mulighed for at sætte deres kryds på en stemmeseddel. 

I år er det ikke kun de voksne over 18 år, der får mulighed for at gå til valg. Børnehavebørnene i 
Odenses børnehuse skal også til valg i år - nemlig Børnevalget 2019. Odense Bibliotekerne 
afholder Børnevalget 2019 i samarbejde med Danmarks Biblioteksforening.

Til valget opstiller 11 kendte ansigter fra børnebøger, som kan sprede deres budskab til børnene. 
Derudover får børnene mulighed for at kigge på valgplakater og sætte et kryds ved lige netop den 
kandidat, de ønsker skal vinde valget - præcis som de voksne også gør 5. juni.

- Børnevalget er en dejlig introduktion til valg og demokrati, og jeg er glad for, at Odense 
Bibliotekerne deltager i arrangementet. Det bliver uden tvivl et svært valg for børnene, for jeg 
kan se, at Pippi Langstrømpe tidligere har vundet med løftet om "Nej til kedelige ting", mens 
Villads fra Valby vandt valget i 2017 med "Ja til slik". Det er ikke dårlige mærkesager, siger by- 
og kulturrådmand Jane Jegind (V) i en pressemeddelelse.

Der bliver afholdt børnevalg på bibliotekerne i Dalum, Tarup, Vollsmose, Højby, Holluf Pile og i 
Borgernes Hus. Børnene har mulighed for at stemme fra 15. maj til 4. juni.
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  11-05-2019, Sjællandske, Sektion 1 (1. Sektion), Side 16, 133 ord 

Børnevalget er i gang 

HELE KOMMUNEN: Valgkampen er i gang også for 
børnene, der frem til 5. juni kan stemme ved årets 
Børnevalg. Kandidaterne er ikke politikere men kendte 
figurer fra børnebøger med hver deres mærkesag. 
Initiativet skal ses som et skridt på vejen til børnenes 
demokratiske dannelse. Valghandlingen foregår på 
bibliotekerne i Vordingborg, Præstø, Lundby og Stege 
samt i bogbussen. Danmarks Biblioteksforening står 
bag.

Kanditaterne er: Clara (Vildheks): Ja til at passe på 
naturen.

Tim (Gamerz): Nej til mindre skærmtid. Nomerne: Ja 
til at passe på hinanden. Paja (Troldeliv): Ja til at gå 
sine egne veje. Rita og krokodille: Ja til sjove 
oplevelser. Antboy: Ja til superkræfter. Karmaboy: Nej 
til numsekløe. Sallys far: Ja til bandeord. Børste: Ja til 
at boble over. Magda: Ja til at bestemme selv. Poul og far: Nej til stress om morgenen.

SEK TION 1 VORDINGBORG Sjællandske n  LØRDAG 11. MAJ 2019
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MARKEDSFØRING: Flagfest skal årligt ven-
de tilbage ligesom Festugen og Vilde Vul-
kaner, mener kommunaldirektør.  

Dannebrog skal fejres 
hvert år i Vordingborg

VORDINGBORG: Olde Hansa 
er navnet på én af de popu-
læreste restauranter i Est-
lands hovedstad, Tallinn.

Spisestedet er kun oplyst 
af stearinlys, og tjenerne 
løber rundt i middelaldertøj  
og serverer rustikt mad og 
øl i tunge lerkrus. Til dan-
nebrogsfesten i Vordingborg 
14. og 15. juni  får de mange 
gæster chancen for at opleve 
den kulinariske ridderstem-
ning. Ifølge facebook-grup-
pen Dannebrog 800 år Vor-
dingborg sætter Olde Hansa 
et telt op på Slotstorvet, hvor 
restauranten vil servere 
»autentisk middelaldemad«. 

I egne lokaler i hjertet af 
Tallinn har Olde Hansa 
kalkmalerier på væggene. 
Her finder man blandt an-
dre Valdemar Sejr til hest og 
Vordingborg Slot med guld-
gåsen på toppen. 

 Borre

Estisk restaurant laver middelaldermad

En kvindelig tjener fra Olde Hansa i Tallinn, Estland, viser maleriet af Vordingborg Slot med guldgåsen. Til 
højre ses Valdemar Sejr og en guddommeig hånd, der sender dannebrog ned fra himlen. Privatfoto

Lørdag
09.00-16.00: LokalBrugsen, 

Næstvedvej 50, Bårse: 
Blomstermarked

09.00-16.00: »Johns Bro«, 
Strandstien 46, Præstø: 
Hornfiskekonkurrence

10.00-14.00: Plejecenter Ag-
gerhus, Parkvej 1, Bårse: 
Markedsdag med lopper og 
husflid

11.00-14.00: Grundtvigs Allé 
og Absalonsgade, Vording-
borg: Gadeloppemarked

13.00-17.00: Sandvig Folkeop-
lysning og Fortælleværk-
sted, Sandevej 3, Sandvig: 
»Mental forårsrengøring«, 
foredrag ved Lone Rytsel

19.00: Den Gule Stald, Havne-
vej 53, Kalvehave: Trioen 
»De Halvakustiske« spiller 
musik fra 60’erne til i dag

20.00: Smallstars, Algade 84, 
Vordingborg: Koncert med 
Lonesome Ace Stringband 
og The Sentimatals

21.00: Pakhus8, Havnepladsen 
8, Præstø: Koncert med 
Holtsø, Trier og Wittrock

Søndag
10.00-12.00: Allerslev Gl. Sko-

le, Enghavevej 2: Petanque
10.00-16.00: Køng Museum, 

Bygade 27: Familiemarked, 
stumpemarked fra kl. 9

13.00-16.00: Køng Kirke: 
Åbent Hus

15.00: Kulturarkaden, Syd-
havnsvej 6, Vordingborg: 
Koncert med trio fra En-
semble Storstrøm

16.00: Bio Bernhard, Adelgade 

41, Præstø: »Kulturbanden« 
viser »Olsen Banden i Jyl-
land«

Gudstjenester søndag
10.30: Allerslev Kirke: Torben 

Møllenbach
10.30: Bårse Kirke: Lars Foged
10.30: Kastrup Kirke: Anna 

Birgit Thyssen
10.30: Mern Kirke: Alex Mark 

Knudsen
09.00: Præstø Kirke: Maren 

Pitter Poulsen
10.30: Stensby Kirke: Knud 

Munck
10.30: Svinø Kirke: Maren Vi-

beke Pitter Poulsen
10.30: Sværdborg Kirke: Mette 

Hald Mikkelsen
10.30: Udby Kirke: Jesper 

Blomgren
09.30: Vordingborg Kirke: Sø-

ren Schiøler Linck
11.30: Vordingborg Kirke: Sø-

ren Schiøler Linck

BIOGRAFER
Biografcaféen
Lørdag-søndag
16.15: UglyDolls
16.45: Gøg & Gokke
18.00: Pokémon Detective 

Pikachu
18.45: Avengers: Endgame
20.00: The Hustle

Bio Bernhard
Lørdag
11.00: Den Eventyrlige Park
Søndag
19.00: Den sidste gentleman

Af J.C. Borre Larsen

VORDINGBORG: Der er lagt 
op til kæmpe fest med royalt 
visit, når Vordingborg 14. og 
15. juni fejrer Dannebrogs 
800-årsjubilæum. 

Men står det til planlæg-
ningsgruppen bag 800-års-
jubilæet (Vordingborg Kom-
mune, Danmarks Borgcen-
ter og Bycentrum  Vording-
borg), er det ikke kun i år, at 
Dannebrog skal  hyldes. 

Det rød-hvide  flag skal 
hvert år fejres i byen, hvor 
Kong Valdemar  Sejr engang 
boede på Vordingborg Slot.   

- Målet er at skabe en varig 
event omkring Dannebrog, 
fortæller kommunaldirek-
tør Lau Svendsen-Tune og 
fortsætter: 

- Vi har fået Dannebrog ind 
som borgcentrets fortæl-
ling. Det vil være oplagt, at 
vi tænker over, hvordan vi 
kan føre det videre.  

Passer i årshjulet
En årlig fest til ære for Dan-
nebrog skal trække turister 
til Vordingborg, som lægger 
penge i de lokale butikker. 

- Det skal være en del af 
vores markedsføring. I nord 

har Helsingør Kronborg og 
så kan vi have Dannebrog i 
syd og på den måde under-
støtte handelslivet, siger 
Lau Svendsen-Tune. 

Han frygter ikke, at det bli-
ver svært at holde gryden i 
kog, når der i de kommende 
år ikke er tale om et rundt 
jubilæum.  

- Vi skal selvfølgelig ikke 
holde en fest som i år, men 
mindre har også ret. Vi får 
i år en masse erfaringer, 
som vi lige så godt kan drage 
nytte af fremover,  siger Lau 
Svendsen-Tune. 

Han peger på, at en årlig 
flagfest passer perfekt ind i 
Vordingborgs øvrige arran-
gementer om sommeren. 

- Dannebrogsfesten kunne 
blive en del af Vordingborgs 
årshjul, så man i forsomme-
ren har flagfesten, så kom-
mer Festugen, dernæst Vil-
de Vulkaner i juli og endelig 
Wawes, lyder det.  

VORDINGBORG: Danmarks 
Borgcenter i Vordingborg 
ligger på ruinerne af Valde-
mar Sejrs slot. Det var her, 
at den danske konge sejlede 
ud på korstog, og ifølge my-

ten bragte Dannebrog med 
hjem. Derfor sætter borg-
centret alle sejl med et stort 
musikprogram, når Vor-
dingborg fejrer Dannebrogs 
800-årsjubilæum 14.  og 15. 

juni. Sjællandske erfarer, at 
der lørdag på Valdemarsdag 
kommer en børne-entertai-
ner og to kendte danske pop-
bands på Slotstorvet. Det 
ene band er forholdsvis nyt, 

mens det andet, der er sat på 
til at spille om aftenen, blev 
dannet i 1980’erne.

Borgcentret ønsker ikke at 
kommentere Sjællandskes 
oplysninger.  Borre

Kendte danske popbands  
spiller til flagfesten

» Vi har fået Dan-
nebrog ind som 
borgcentrets for-
tælling. Det vil være 
oplagt, at vi tænker 
over, hvordan vi kan 
føre det videre.

Lau Svendsen-Tune, 
kommunaldirektør

SYDSJÆLLAND: En pakke 
uden afsender vækker nor-
malt ikke bekymring, men 
når man som folketings-
kandidat Vibeke Grønbæk 
(R) forinden har modtaget 
en  anonym mail, »Kommer 
og nakker dig Vibeke«, duk-
ker den værste frygt op. Nu 
viser det sig, at den mysti-
ske pakke blot var en over-
raskelse fra gode venner, 
og dermed kunne alarmen 
afblæses.  Politiet undersø-
ger dog fortsat den skriftlige 
trussel og kigger ligeledes 
på en anonym mail til parti-

fællen Kathrine Olldag, der 
også stiller op til folketinget. 
Hun fik beskeden »smadre 
dig møgso«.   Borre

Mystisk pakke var fra gode venner

HELE KOMMUNEN: Valgkampen er i gang også for børnene, 
der frem til 5. juni kan stemme  ved årets Børnevalg. Kan-
didaterne er ikke politikere men kendte figurer fra børne-
bøger med hver deres mærkesag. Initiativet skal ses som et 
skridt på vejen til børnenes demokratiske dannelse. Valg-
handlingen foregår på bibliotekerne i Vordingborg, Præstø, 
Lundby og Stege samt i bogbussen. Danmarks Biblioteksfor-
ening står bag.

Kanditaterne er: Clara (Vildheks): Ja til at passe på natu-
ren. Tim (Gamerz): Nej til mindre skærmtid. Nomerne: Ja til 
at passe på hinanden. Paja (Troldeliv): Ja til at gå sine egne 
veje. Rita og krokodille: Ja til sjove oplevelser. Antboy: Ja 
til superkræfter. Karmaboy: Nej til numsekløe. Sallys far: 
Ja til bandeord. Børste: Ja til at boble over. Magda: Ja til at 
bestemme selv. Poul og far: Nej til stress om morgenen.

Børnevalget er i gang
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 14-05-2019, Hadsund Folkeblad, Sektion 1 (1. Sektion), Side 27, Hans Henrik Rasmussen tekst@hadsundfolkeblad.dk, 419 

ord 

BØRNEVALGET X 

Alle landets børnebiblioteker inviterer nu til 
Børnevalg 2019, for at styrke børnenes forståelse 
og lyst til at deltage i demokratiet. Frem til 5. juni 
kan danske børn gå til stemmeboksene og vælge, 
hvem der skal vinde årets Børnevalg. 

DANMARKS BØRNEBIBLIOTEKER er klar med et 
stærkt hold af kandidater og bibliotekerne bliver 
oversvømmet af valgplakater. Der er helt nye navne på 
listen i år, som samlet udgør et rigtig stærkt felt med en 
bred afspejling af børnenes favoritter. Børnene kender 
nemlig kandidaterne særdeles godt, for det er figurer 
fra børnebøgerne der er på børnenes stemmeseddel.

-Flere af vores nye kandidater har solid institutionsog 
livserfaring, fortæller Camilla Duvald, som er 
børnebibliotekar ved Ballerup Bibliotekerne og 
koordinator for Børnevalget. -Andre er superstærke på 
venskaber, familiehygge og børneliv, så det bliver særdeles spændende at følge børnevalget i år.

Ved Børnevalget i 2017 vandt Villads fra Valby en overbevisende sejr med hele 4260 personlige 
stemmer og på valgsproget om " Ja til slik".

Over 15.000 danske børn og biblioteker i 69 kommuner deltog i Børnevalget 2017.

Hvorfor Børnevalg?

Voksne, og i særdeleshed politikere, taler rigtig meget om børn og om forhold, der har betydning 
for børn. Men ofte bliver børnene ikke selv spurgt, og danske børn og unge engagerer sig 
generelt ikke særlig meget i den offentlige debat.

-Danske børn og unge mangler politisk selvtillid, siger Michel Steen-Hansen, direktør for 
Danmarks Biblioteksforening, -vi tror det er vigtigt at begynde tidligt med at give børnenes lyst til 
at deltage, og det er oplagt at bruge noget de kender og er trygge ved fra deres litterære univers.

Danmarks Biblioteksforening står derfor bag Børnevalget 2019, som er et skridt på vejen til 
børnenes demokratiske dannelse.

Et valg kan være ret diffust for førskole-og indskolingsbørn, men med Børnevalget bliver det 
gjort meget konkret. Børnene skal nemlig selv gå til valg og vælge, hvem der skal være årets 
vinder.

Børnene kan stemme om deres yndlingsfigurer fra børnelitteraturen som Vildheks, Karmaboy, 
Børste eller Sallys far.

-Vi vil give børnene en umiddelbar forståelse af, hvad demokrati og valgdeltagelse går ud på, 
forklarer Camilla Duvald, som har været med til at udvikle Børnevalg, og fortsætter: -Børnene 

.

.

.
Tirsdag 14. maj 2019 | Hadsund Folkeblad  | Side 27

Af Hans Henrik Rasmussen

tekst@hadsundfolkeblad.dk

I PERIODEN frem til 30. juni 
er det Kjeld Jørgen Jensen, 
Hobro, der står bag kunstud-
stillingen i Mariagerfjord 
Golfcenter.

- Alle er hjertelig velkom-
ne til at se udstillingen og 
selvfølgelig også velkomne 
til at nyde udsigten fra den 
meget smukt beliggende re-
staurant og klubhus - ja, og 

måske nyde et glas på terras-
sen, siger direktør Bent Ro-
land Nielsen fra Mariager-
fjord Golfklub.

 Om Kjeld Jørgen Jensen, 
udtalt af Galleri Sct. Ger-
trud, København: At betrag-
te Kjeld Jørgen Jensens vær-
ker er som at træde ind i en 
surrealistisk verden. Skyfor-
mationerne mod himlens lys 
er meget realistisk, nærmest 
fotografisk behandlet og 
drager os ind i kunstnerens 

univers og viser hans forstå-
else for lys og rum. Men 
kunstneren har mere at be-
rette. Alle hans værker er 
fyldt med fortællinger, som 
vi selv må digte videre på. I 
alle Kjeld Jørgen Jensen bil-
leder er der en gennemgåen-
de rød tråd. Der viser en tro-
værdig kunstner som kender 
sit metier. Ham bør man føl-
ge - han er på vej til noget 
større.

Ny udstiller på Golfcentret

Af Hans Henrik Rasmussen

tekst@hadsundfolkeblad.dk

Alle landets børnebiblioteker 
inviterer nu til Børnevalg 
2019, for at styrke børnenes 
forståelse og lyst til at deltage 
i demokratiet. Frem til 5. juni 
kan danske børn gå til stem-
meboksene og vælge, hvem 
der skal vinde årets Børne-
valg.

DANMARKS BØRNEBIBLIOTE-
KER er klar med et stærkt 
hold af kandidater og biblio-
tekerne bliver oversvømmet 
af valgplakater. Der er helt 
nye navne på listen i år, som 
samlet udgør et rigtig stærkt 
felt med en bred afspejling 
af børnenes favoritter. Bør-
nene kender nemlig kandi-
daterne særdeles godt, for 
det er figurer fra børnebø-
gerne der er på børnenes 
stemmeseddel.

- Flere af vores nye kandi-
dater har solid institutions- 
og livserfaring, fortæller Ca-
milla Duvald, som er børne-
bibliotekar ved Ballerup 
Bibliotekerne og koordina-
tor for Børnevalget. - Andre 
er superstærke på venska-
ber, familiehygge og børne-
liv, så det bliver særdeles 
spændende at følge børne-
valget i år.

Ved Børnevalget i 2017 
vandt Villads fra Valby en 

overbevisende sejr med hele 
4260 personlige stemmer og 
på valgsproget om ”Ja til 
slik”. 

Over 15.000 danske børn 
og biblioteker i 69 kommu-
ner deltog i Børnevalget 
2017.

Hvorfor Børnevalg?
Voksne, og i særdeleshed po-
litikere, taler rigtig meget 
om børn og om forhold, der 
har betydning for børn. Men 
ofte bliver børnene ikke selv 
spurgt, og danske børn og 
unge engagerer sig generelt 
ikke særlig meget i den of-
fentlige debat.

- Danske børn og unge 
mangler politisk selvtillid, 
siger Michel Steen-Hansen, 
direktør for Danmarks Bibli-
oteksforening, - vi tror det er 
vigtigt at begynde tidligt 
med at give børnenes lyst til 
at deltage, og det er oplagt at 
bruge noget de kender og er 
trygge ved fra deres litteræ-
re univers.

 Danmarks Biblioteksfore-
ning står derfor bag Børne-
valget 2019, som er et skridt 
på vejen til børnenes demo-
kratiske dannelse.

 Et valg kan være ret dif-
fust for førskole- og indsko-
lingsbørn, men med Børne-
valget bliver det gjort meget 
konkret. Børnene skal nem-
lig selv gå til valg og vælge, 

hvem der skal være årets 
vinder.

Børnene kan stemme om 
deres yndlingsfigurer fra 
børnelitteraturen som Vild-
heks, Karmaboy, Børste eller 
Sallys far.

- Vi vil give børnene en 
umiddelbar forståelse af, 
hvad demokrati og valgdel-
tagelse går ud på, forklarer 
Camilla Duvald, som har væ-
ret med til at udvikle Børne-
valg, og fortsætter: - Børne-
ne får en stemmeseddel med 
kandidaterne, og så kan de 
kigge på alle valgplakaterne 
med kandidaternes slogans 
som fx ”Ja til at passe på hin-
anden” eller ”Nej til stress 
om morgenen”. Og så skal 
børnene ellers ind i deres 
egen stemmeboks og sætte 
kryds ved deres favorit. Val-
get bliver afgjort ved fler-
talsvalg, ligesom ved de 
voksnes valg. Vi synes, det er 
en skøn måde at arbejde 
med formidling af både litte-
ratur og demokrati på.

- Det bliver spændende at 
se, hvem der vinder Børne-
valget rundt omkring i lan-
det, siger Camilla Duvald, - 
selve landsresultatet forven-
ter vi at kunne melde ud to 
dage efter valget kl. 12:00.

Af Hans Henrik Rasmussen

hans@hhr-freelance.dk

FOROMTALE: DET er ikke tri-
atlon, men elementerne lig-
ner. På én og samme dag får 
du og din familie nu mulig-
hed for, at klatre til tops i 
Østerskoven, svæve ned igen 
og finde rytmen i kajakken 
og til slut balancere på stand 
up paddleboards. Kan du 
mærke det rykker i dig?

Og for sådan en hel dags 
aktiviteter – og med instruk-
tører og alt udstyr, betaler 
man faktisk kun en lille plov-
mand - og det endda inklusiv 
frokost.

Der er plads til alle over 10 
år og alt foregår i jeres eget 
tempo. Det handler ikke om, 
at være hurtigst i klatreba-

nerne eller hurtigst på van-
det, men om at prøve noget 
nyt og måske rykke dine 
grænser. Der er næsten ga-
ranti for endorfiner og et 
adrenalin-rush, som du kan 
leve længe på.

Deltagerne har 2 timer til 
hver aktivitet og tid til at ny-
de en velfortjent frokost ind-
imellem.

De tre aktiviteter ligger i 
gåafstand til hinanden, hvil-
ket sikrer, at alle deltagere 
får det optimale ud af dagen. 
Ligeledes vil de op til 60 del-
tagere blive delt på tre lige 
hold, der roterer mellem ak-
tiviteterne. Der er således 
god plads og udstyr nok til 
alle – ingen lange ventetider 
i fx. klatrebanerne.

Outdoor TRY-OUT er en 

unik mulighed for at opleve, 
hvilke fantastiske mulighe-
der der er, for outdoor akti-
viteter i lokalområdet ved 
Mariager Fjord. Området er 
bl.a. kendt for smukke van-
dreruter og historiske for-
tællinger, men egnen rum-
mer mange flere mulighe-
der, der iver dig et ’adrenalin 
kick’ i kroppen.

Bag arrangementet står 
Mariagerfjord Kajak, Aal-
borg Outdoor og Onkel 
Toms Klatreskov – og disse 
såkaldte ”Outdoor TRY-
OUT”-events er der forelø-
big planlagt 3 af – Kr. Him-
melfartsdag 30. maj, søndag 
16, juni og søndag 25. au-
gust.

Tre fede outdoor aktiviteter 
på slap line og bølgende fjord

- at 1812 kimes ned om fugle-
unger

SIDSTE ÅR modtog Dyrenes 
Beskyttelses Vagtcentral 
1812 hele 2.450 opkald om 
småfugleunger. Nu gløder 
telefonerne igen fra borgere, 
der tror, at fugleungerne er i 
nød, men der er mange an-

dre årsager til, at de ophol-
der sig på jorden.

Småfugleunger er den dy-
reunge, som Dyrenes Be-
skyttelses Vagtcentral 1812 
fik flest henvendelser om 
sidste år. Men omkring halv-
delen var slet ikke i nød, selv 
om de sad på jorden.

Faktabox:
Ring 1812 hvis fugleun-

gen:
• Har synlige skader (uden 

at håndtere den)
• Ligger på siden/ryggen
• Ligger med hovedet for-

over ned mod jorden

Vidste du.....

Der bliver fællesvelkomst ved Mariagerfjord Kajak på Blåkildevej i Hobro. Foto: Privat.

Kjeld Jørgen Jensen, Hobro er ny udstiller hos Mariagerfjord Golfcenter. Foto: Privat.

Foto: Dyrenes Beskyttelse.
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får en stemmeseddel med kandidaterne, og så kan de kigge på alle valgplakaterne med 
kandidaternes slogans som fx " Ja til at passe på hinanden" eller " Nej til stress om morgenen". 
Og så skal børnene ellers ind i deres egen stemmeboks og sætte kryds ved deres favorit. Valget 
bliver afgjort ved flertalsvalg, ligesom ved de voksnes valg. Vi synes, det er en skøn måde at 
arbejde med formidling af både litteratur og demokrati på.

-Det bliver spændende at se, hvem der vinder Børnevalget rundt omkring i landet, siger Camilla 
Duvald, -selve landsresultatet forventer vi at kunne melde ud to dage efter valget kl. 12: 00.
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Også for børn: Valg på bibliotekerne 

Sammen med alle landets øvrige børnebiblioteker er Aabenraa Bibliotekerne klar med 
Børnevalg 2019 sideløbende med folketingsvalget. Ideen er at styrke børnenes forståelse 
og lyst til at deltage i demokratiet. 

Aabenraa: Danmarks børnebiblioteker er klar med et stærkt hold af kandidater og bibliotekerne i 
Rødekro, Bov, Tinglev, Aabenraa, Felsted og Padborg bliver oversvømmet af valgplakater. Der 
er helt nye navne på listen i år, som samlet udgør et stærkt felt med en bred afspejling af 
børnenes favoritter. Børnene kender nemlig kandidaterne særdeles godt, for det er figurer fra 
børnebøgerne, der er på børnenes stemmeseddel.

- Flere af vores nye kandidater har solid institutions- og livserfaring, fortæller Camilla Duvald, 
børnebibliotekar ved Ballerup Bibliotekerne og koordinator for Børnevalget i en 
pressemeddelelse.

- Andre er superstærke på venskaber, familiehygge og børneliv, så det bliver særdeles 
spændende at følge børnevalget i år, tilføjer hun.

Ved Børnevalget i 2017 vandt Villads fra Valby en overbevisende sejr med hele 4260 personlige 
stemmer og på valgsproget: "Ja til slik".

Børnene kan i år blandt andet stemme på Vildheks, Karmaboy, Børste og Sallys far.

Demokratisk dannelse

Danmarks Biblioteksforening står bag Børnevalget 2019, som er et skridt på vejen til børnenes 
demokratiske dannelse. Et valg kan være ret diffust for førskole- og indskolingsbørn, og med 
børnevalget bliver det gjort meget konkret. Børnene skal nemlig selv gå til valg og vælge, hvem 
der skal være årets vinder.

- Vi vil give børnene en umiddelbar forståelse af, hvad demokrati og valgdeltagelse går ud på, 
forklarer Camilla Duvald.

Børnevalget blev skudt i gang 14. maj og løber frem til 5. juni.

Side 5 af 30Danmarks Biblioteksforening



 
 14-05-2019, Sydsjællands Tidende, Sektion 1 (1. Sektion), Side 23, 249 ord 

Nu også et valg for børnene 

Valgkampen er skudt i gang, og frem til den 5. juni 
har børnene mulighed for at stemme på, hvem der 
skal vinde årets Børnevalg. På børnebibliotekerne i 
Vordingborg, Præstø, Stege og Lundby samt i 
Bogbussen kan børnene vælge deres 
yndlingskandidat fra børnelitteraturen. 

LITTERATUR Voksne, og i særdeleshed politikere, 
taler rigtig meget om børn og om forhold, der har 
betydning for børn. Men ofte bliver børnene ikke selv 
spurgt, og danske børn og unge engagerer sig generelt 
ikke særlig meget i den offentlige debat.

-Danske børn og unge mangler politisk selvtillid, mener 
Michel Steen-Hansen, direktør for Danmarks 
Biblioteksforening.

Han fortsætter: -Vi tror, det er vigtigt at begynde tidligt 
med at give børnene lyst til at deltage, og det er oplagt at bruge noget de kender og er trygge ved 
fra deres litterære univers.

Danmarks Biblioteksforening står derfor bag Børnevalget 2019, som er et skridt på vejen til 
børnenes demokratiske dannelse. Børnevalg er børnenes mulighed for at smage på, hvad 
demokrati og folkeafstemninger går ud på.

Børnene skal nemlig selv gå til valg på børnebiblioteket og vælge deres favoritkandidat fra kendte 
og populære børnebøger.

Kanditaterne er:

Clara fra Vildheks: Ja til at passe på naturen Tim fra Gamerz: Nej til mindre skærmtid Nomerne: 
Ja til at passe på hinanden Paja fra troldeliv: Ja til at gå sine egne veje Rita og krokodille: Ja til 
sjove oplevelser Antboy: Ja til superkræfter Karmaboy: Nej til numsekløe Sallys far: Ja til 
bandeord Børste: Ja til at boble over Magda: Ja til at bestemme selv Poul og far: Nej til stress om 
morgenen.

Sådan gør du

På børnebiblioteket får børnene en stemmeseddel med kandidaterne. Derefter skal de ind i deres 
egen stemmeboks og sætte kryds ved deres favorit. Resultatet af Børnevalget 2019 bliver 
annonceret kort tid efter Folketingsvalget den 5. juni.

TIRSDAG 14. MAJ 2019   |   UGE 20   SYDSJÆLLANDS TIDENDE   |   23 |   KULTUR   |

Til Middelaldercentret
Kom med på Museumsforeningens 
traditionsrige udflugter Museumsforeningens Forårstur går i år til 

Middelaldercentret, Sundby ved Nykøbing Falster. 
www.middelaldercentret.dk 
Dato: Søndag d. 26. maj Kl. 8.30-16.30 
Stege Busholdeplads: Kl. 8.30 
Vordingborg Søparkering: Kl. 9.00 (v. gl. Kvickly) 
Pris medlemmer: Kr. 310,00 
Pris ikke medlemmer: Kr. 375,00 – Prisen er for 
bustransport, formiddagskaffe m. kage, frokost m. 
drikkevare, guidet rundtur - lang og kort. 
Tilmelding: 
Senest mandag d. 20. maj. til john@holmer-as.dk 
Betaling til Møns Bank Konto: 6140-41 17 931  
inden 20. maj. Max. 72 deltagere.

Museumsforening Sydsjælland og Møn

Heldagstur d. 26. maj 2019 

 Bøtø Ringvej 2e • MaRielyst • 4873 væggeRløse 
tlf. 54 130 130 • info@golffunpaRk.dk • www.golffunpaRk.dk

Danmarks største

sæsonen eR i gang
ÅBENT HVER DAG KL. 11-17

• adventuRe Minigolf
• fodBoldgolf
• fRisBeegolf
• HåndBoldgolf
• dRiving Range

• BaseBall Cage
• segway
• BuMpeR Ball
• fodBoldpool

prøv en anderledes familie- eller firmaudflugt 

familie
golfpark

gratis
aDgang
i parken

se alle Vores 

pakker 

TIL FAMILE- ELLER FIRMA 

ARRANGEMENTER PÅ 

WWW.GOLFFUNPARK.DK

Vesper i Vor Frue
Kom til vesper i Vording-
borg kirke.

KIRKEKONCERT Torsdag 
23. maj klokken 17.30 vil 
Gregorianerkoret Schola 
Cantorum Ringstadiensis 
holde Vesper i Vordingborg 
Kirke. 
Koret blev oprettet i foråret 
1998 med henblik på arbej-
det med gregoriansk kirke-
sang. 
En Vesper er kirkens gamle 
aftengudstjeneste, som var 
den vigtigste efter højmessen. 
En vesper fejres dagligt ved 
solnedgang. Den har rødder 

i den jødiske tempeltjenestes 
aftenoffer. Da kirken overtog 
tjenesten, tilføjede man krist-
ne elementer: Lovprisningen 
af Fader, Søn og Helligånd, 
den treenige Gud, ved De bi-
belske Psalmer samt Marias 
Lovsang. Det er den store af 
de såkaldte tidebønner, hvor-
af to, Morgensang og Aften-
sang, holdes i kirken. De blev 
bibeholdt ved reformationen 
som en del af latinskoledren-
genes kirkesangspligt i køb-
stæderne, men blev officielt 
afskaffet i 1770. Som en rest 
af dette har man stadig mor-
gen- og aftenringningen.

Gregorianerkoret Schola Cantorum Ringstadiensis holder 
vesper i Vordingborg kirke. PR-foto

Nu også et valg for børnene
Valgkampen er skudt i gang, og frem til den 5. juni har 
børnene mulighed for at stemme på, hvem der skal 
vinde årets Børnevalg. På børnebibliotekerne i Vor-
dingborg, Præstø, Stege og Lundby samt i Bogbussen 
kan børnene vælge deres yndlingskandidat fra børne-
litteraturen. 

LITTERATUR Voksne, og i 
særdeleshed politikere, taler 
rigtig meget om børn og om 
forhold, der har
betydning for børn. Men 
ofte bliver børnene ikke selv 
spurgt, og danske børn og 
unge engagerer sig generelt 
ikke særlig meget i den of-
fentlige debat. 
- Danske børn og unge 
mangler politisk selvtillid, 
mener Michel Steen-Hansen, 

direktør for Danmarks Bib-
lioteksforening. Han fortsæt-
ter:
- Vi tror, det er vigtigt at 
begynde tidligt med at give 
børnene lyst til at deltage, og 
det er oplagt at bruge noget 
de kender og er trygge ved 
fra deres litterære univers.
Danmarks Biblioteksfor-
ening står derfor bag Børne-
valget 2019, som er et skridt 
på vejen til børnenes demo-

kratiske dannelse. Børnevalg 
er børnenes mulighed for at 
smage på, hvad demokrati og 
folkeafstemninger går ud på. 
Børnene skal nemlig selv gå 
til valg på børnebiblioteket 
og vælge deres favoritkandi-
dat fra kendte og populære 
børnebøger.

Kanditaterne er:
Clara fra Vildheks: Ja til at 
passe på naturen
Tim fra Gamerz: Nej til min-
dre skærmtid
Nomerne: Ja til at passe på 
hinanden
Paja fra troldeliv: Ja til at gå 
sine egne veje
Rita og krokodille: Ja til sjove 
oplevelser

Antboy: Ja til superkræfter
Karmaboy: Nej til numsekløe
Sallys far: Ja til bandeord
Børste: Ja til at boble over
Magda: Ja til at bestemme 
selv
Poul og far: Nej til stress om 
morgenen

Sådan gør du
På børnebiblioteket får bør-
nene en stemmeseddel med 
kandidaterne. Derefter skal 
de ind i deres egen stem-
meboks og sætte kryds ved 
deres favorit. Resultatet af 
Børnevalget 2019 bliver an-
nonceret kort tid efter Fol-
ketingsvalget den 5. juni.

Foredrag på Bogø 
Organist Pia Dahl fortæl-
ler om et langt og omskif-
teligt arbejdsliv.

FOREDRAG Organist Pia 
Dahl fortæller i et foredrag i 
Bogø sognegård torsdag 16. 
maj klokken 19 om sine 40 
år på arbejdsmarkedet. 40 år, 
der har handlet om musik, 

formidling og ledelse.
Pia er uddannet blokfløjte-
spiller ved Musikkonserva-
toriet i Århus og ved prof. F. 
Conrad i Tyskland. Siden har 
hun været musikskolelærer 
og -leder, kulturchef i Vor-
dingborg Kommune og or-
ganist - for her kun at nævne 
nogle af titlerne.

Sportsskole for unge
Skal du med på sports-
skole til sommer?

SPORT Vordingborg Han-
dicap Idræt afholder i sam-
arbejde med Parasport Dan-
mark en 4-dages sportsskole/
sportcamp for børn og unge i 
uge 30 (23.-26. juli) i og om-
kring Kastruphallen. Der er 
ikke overnatning kun aktivi-
teter klokken 10-15 og deref-
ter tager deltagerne hjem og 

møder igen næste dag. Piger 
og drenge i skolealderen 6-17 
år kan deltage i sportsskolen, 
mens unge over 17 år kan 
deltage i sportscampen. For 
at deltage skal man have et 
handicap/funktionsnedsæt-
telse. 
Tilmelding senest 1. juni på 
www.parasport.dk.
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Børnevalget er gået i gang 

Hele kommunen // Valgkampen er skudt i gang, og 
frem til den 5. juni har børnene mulighed for at 
stemme på, hvem der skal vinde årets Børnevalg.

På børnebibliotekerne i Vordingborg, Præstø, Stege og 
Lundby samt i bogbussen kan børnene vælge deres 
yndlingskandidat fra børnelitteraturen Det er Danmarks 
Biblioteksforening, som står derfor bag Børnevalget.

Dette skal være et skridt på vejen til børnenes 
demokratiske dannelse.

Børnevalg er børnenes mulighed for at smage på, hvad 
demokrati og folkeafstemninger går ud på.

Børnene skal nemlig selv gå til valg på børnebiblioteket 
og vælge deres favoritkandidat fra kendte og populære 
børnebøger.

Kanditaterne er: Clara fra Vildheks: Ja til at passe på naturen, Tim fra Gamerz: Nej til mindre 
skærmtid, Nomerne: Ja til at passe på hinanden, Paja fra troldeliv: Ja til at gå sine egne veje, Rita 
og krokodille: Ja til sjove oplevelser, Antboy: Ja til superkræfter, Karmaboy: Nej til numsekløe, 
Sallys far: Ja til bandeord, Børste: Ja til at boble over, Magda: Ja til at bestemme selv og Poul og 
far: Nej til stress om morgenen.

kort & godt
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Algade 65 • Vordingborg
TLF. 9632 5215
louisnielsen.dk Chefoptiker

Anders Holgersen

Mia Lykke Henriksen
Exam. assurandør

Vi  er et lokalt forankret selskab med lokale  

kontorer – hos os får du altid en personlig assu-

rigtige løsning i forhold til dit forsikringsbehov.

Vi besøger dig meget gerne i dit eget hjem, men 

du er også velkommen hos os. Kontakt os for at 

få en gennemgang af dit forsikringsbehov samt 

et uforpligtende tilbud.

Vi passer 
på hinanden 
lokalt

Vi passer 
på hinanden 
lokalt

Mia Lykke Henriksen
Exam. assurandør

Vi  er et lokalt forankret selskab med lokale  

kontorer – hos os får du altid en personlig assu-

rigtige løsning i forhold til dit forsikringsbehov.

Vi besøger dig meget gerne i dit eget hjem, men 

du er også velkommen hos os. Kontakt os for at 

få en gennemgang af dit forsikringsbehov samt 

et uforpligtende tilbud.

Se mere på stofo.dk eller ring 55 81 11 34

Vi passer 
på hinanden 
lokalt

Præstø // Fodboldens 
Champions League afslut-
tes med et brag af en finale 
mellem Liverpool og Ajax 
lørdag den 1. juni.
Fordi PræstøNet har ind-
gået en aftale med Hent 
Group (Viasat) om visning 
af finalekampen, kan man 
se kampen på biograf-
lærredet i Bio Bernhard, 
Adelgade 41.

For betaling af 75 kroner 
ved indgangen, får man en 
kæmpe grille fodboldpøl-
se, kartoffelsalat og to glas 
øl, vand eller vin.
Dørene åbner klokken 19 
og kampen fløjtes i gang 
klokken 21.
Tilmelding skal ske på 
e-mail til kontor@palaug.
dk senest den 28. maj.

Champions League 
finale på storskærm

Præstø //  Ved den måned-
lige musikaften spiller sek-
stetten Taxi Horns arrange-
ret swing hos Restaurant 

Siv&Co., Havnepladsen 2.
Det sker torsdag den 16. 
maj klokken 19-21.30.
Der er gratis adgang.

Musik med sekstet

Præstø // Siden åbningen af 
YogaMejeriet i Prieses Stræ-
de 5 har de to initiativtagere, 
Helle Bunk og Maj-Britt Bay, 
oplevet stor interesse for at 
bruge lokalerne, der er tænkt 
som et sted for krop og sind.
- Vi har fået en masse gode 
tilbagemeldinger på stedet. 
Folk synes, at det er nogle 
dejlige lokaler med gode faci-
liteter. Det er blevet et blom-
strende yogamiljø, og alle ved, 
hvor lokalerne ligger, erklærer 
Maj-Britt Bay.
- Maj-Britt og jeg har haft 
ugentlige hold sammen, men 
efter sommerferien vil vi be-
gynde at lave nogle events 
sammen udendørs et sted i 
Præstø. Her vi blandt andet 
lave mande- og kvindeyoga. 
Der vil også være fuldmåneyo-
ga, og solopgangsyog, tilføjer 
Helle Bunk.

Teenageryoga 
Her på det seneste er der 
kommet to nye yogainstruk-
tører til, nemlig Ditte Marie 
Mors og Magnus Kornerup.
Ditte Maria Mors sætter gang i 
en workshop med teenageryo-
ga, og efterfølgende et forløb 
over fire gange med teen-
ageryoga.
- Jeg er uddannet lærer, og 
har arbejdet i udskolingen 
gennem mange år. Jeg er også 
uddannet børneyogalærer, og 
nu har jeg så helliget mig yo-
gaverdenen lidt mere. Nu sæt-
ter jeg så gang i teenageryoga, 
og det går kort fortalt ud på, 
at teenageren, med yoga, kan 
booste deres mod og få ro på 
sig selv, forklarer hun.
- Når man som ungt men-
neske skal møde tidens krav 
med eksamener og andet, skal 
de kunne håndtere det. Yoga 
for teenagere ligner meget de 
voksnes, men er mere baseret 
på nogle kreative elementer. 
I en workshop, som den jeg 
holder på to en halv time, vil 
der også være tid til snak og vi 
kan tage fat i noget musik, der 
rører dem, Jeg gør meget ud 
af, at yogaen skal passe ind i 
teenagernes verden, uddyber 
Ditte Maria Mors.
Ditte Maria Mors holder 
workshop med teenageryoga 

søndag den 26. maj fra klok-
ken 11-13.30 i lokalerne på 
Prieses Stræde 5.  
- For, at det kan optimalt for 
den enkelte, kan der mak-
simalt være 10 deltagere på 
denne workshop. Teenageren, 
eller dennes forælder, skal 
tilmelde sig direkte til mig på 
e-mail dmsm85@gmail.com, 
erklærer hun.
Som en direkte forlængelse 
af workshoppen, holder Ditte 
Maria Mors et forløb over fire 
gange med teenageryoga.
Forløbet kører over fire onsda-
ge, hver gang fra klokken 17.-
18.15. Første gang er onsdag 
den 29. maj, og her er det 
meningen, at deltagerne skal 
komme alle fire gange.
Også her skal man tilmel-
de sig på Ditte Marie Mors’ 
e-mail.

Solhilsen og yin yoga 
Magnus Kornerup flyttede til 
Præstø for tre måneder siden 
efter at have boet i Køben-
havn gennem 20 år.
- I København har jeg gennem 
to-tre år undervist i hata yoga. 
Da jeg flyttede her til Præstø 
begyndte jeg at undervise 
forskellige steder på Sydsjæl-
land. Da jeg så, at Helle og 
Maj-Britt havde åbnet dette 
dejlige sted. Faktisk kom jer 
herned, da der var åbent hus 

den 8. februar, og så var det jo 
fint, at jeg fik mulighed for at 
undervise her, fortæller han.
Magnus Kornerup holder i 
den kommende tid to works-
hops i YogaMejeriet:
Han har workshop i solhilsen-
teknik lørdag den 18. maj fra 
klokken 14-16.
Her skal deltagerne blandt 
andet stille skarpt på yogastil-
lingerne og hvordan man op-
bygger de forskellige stilinger.
Workshoppen, der næsten er 
udsolgt, koster 250 kroner. 
Man skal tilmelde sig, og 
betale, på MobilePay 27 11 
46 66 og skrive sit navn plus 
»solhilsen i kommentarfeltet.
Mandag den 1. juli holder 
Magnus Kornerup workshop i 

yin- og yoga nidra.
Yin yoga løsner for bindevæ-
vet, mens yoga nidra blandt 
andet er en lang og dyb af-
spænding for kroppen og sin-
det.
Også denne workshop koster 
250 kroner, og her er der 
plads til 12 deltagere.
Tilmelding og betaling foregår 
som beskrevet tidligere.
Man kan læse mere om de 
forskellige aktiviteter på Yo-
gaMejeriets Facebookside.

Flere aktiviteter i YogaMejeriet

Ditte Maria Mors, Maj-Britt Bay, Helle Bunk og Magnus Kornerup glæder sig til de kommende akti-
viteter.  Fotos: Peer Rasmussen

Ditte Maria Mors og Magnus Kornerup er ny instruktører i Yoga-
Mejeriet. De holder begge workshops i den kommende tid. 

Hele kommunen // Valgkampen 
er skudt i gang, og frem til den 
5. juni har børnene mulighed 
for at stemme på, hvem der 
skal vinde årets Børnevalg.
På børnebibliotekerne i Vor-
dingborg, Præstø, Stege og 
Lundby samt i bogbussen 
kan børnene vælge deres ynd-
lingskandidat fra børnelittera-
turen

Det er Danmarks Biblioteks-
forening, som står derfor bag 
Børnevalget.
Dette skal være et skridt på 
vejen til børnenes demokrati-
ske dannelse.
Børnevalg er børnenes mulig-
hed for at smage på, hvad de-
mokrati og folkeafstemninger 
går ud på.
Børnene skal nemlig selv gå 

til valg på børnebiblioteket og 
vælge deres favoritkandidat 
fra kendte og populære bør-
nebøger.
Kanditaterne er:
Clara fra Vildheks: Ja til at 
passe på naturen, Tim fra Ga-
merz: Nej til mindre skærm-
tid, Nomerne: Ja til at passe 
på hinanden, Paja fra trolde-
liv: Ja til at gå sine egne veje, 

Rita og krokodille: Ja til sjove 
oplevelser, Antboy: Ja til su-
perkræfter, Karmaboy: Nej 
til numsekløe, Sallys far: Ja 
til bandeord, Børste: Ja til at 
boble over, Magda: Ja til at 
bestemme selv og Poul og far: 
Nej til stress om morgenen.

Børnevalget er gået i gang
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Egnens biblioteker vil lade børnene stemme 

VESTHIMMERLAND: For at styrke børns forståelse 
af og lyst til at deltage i demokratiet har landets 
biblioteker udskrevet Børnevalg 2019. Derfor kan børn 
i alderen 4-12 år fra mandag den 20. maj til 
Grundlovsdag den 5. juni komme på Vesthimmerlands 
Biblioteker og gå til stemmeboksen. Her kan de sætte 
kryds ved hvem, de synes, skal vinde årets Børnevalg.

Danmarks børnebiblioteker er klar med et stærkt hold 
af kandidater og bibliotekerne bliver klistret ind i 
valgplakater.

Der er helt nye navne på listen i år, som samlet udgør 
et rigtig stærkt felt med en bred afspejling af børnenes 
favoritter. Børnene kender nemlig kandidaterne 
særdeles godt.

Der er ikke tale om politik.

Det er derimod figurer fra børnebøgerne, der er på stemmesedlerne.

-Flere af vores nye kandidater har solid institutionsog livserfaring. Andre er superstærke på 
venskaber, familiehygge og børneliv, så det bliver særdeles spændende at følge børnevalget i år, 
mener bibliotekar Jette Ninette Olsen, Vesthimmerlands Biblioteker. Ved Børnevalget i 2017 
vandt Villads fra Valby en overbevisende sejr med hele 4260 personlige stemmer og på 
valgsproget om " Ja til slik".

Over 15.000 danske børn og biblioteker i 69 kommuner deltog i Børnevalget 2017.

Hvorfor Børnevalg? Et valg kan være ret diffust for førskole-og indskolingsbørn, men med 
Børnevalget bliver det gjort meget konkret. Børnene skal nemlig selv gå til valg og vælge, hvem 
der skal være årets vinder. Børnene kan stemme om deres yndlingsfigurer fra børnelitteraturen 
som Vildheks, Karmaboy, Børste eller Sallys far - og mange flere.

Formålet med Børnevalget er at give børn en umiddelbar forståelse af, hvad demokrati og 
valgdeltagelse går ud på.

-Børnene får en stemmeseddel med kandidaterne, og så kan de kigge på alle valgplakaterne med 
kandidaternes slogans som fx " Ja til at passe på hinanden" eller " Nej til stress om morgenen", 
forklarer Jette Ninette Olsen.

15. MAJ 2019 SIDE 15Aars Avis

Vidste du,
at EU dikterer, at børnechecken sendes til 

udenlandske børn, der aldrig har været i Danmark, 
når blot en forælder har et fritidsjob i Danmark? 

Tidligere var det EU-borgerens oprindelige bopælsland, der skulle udbetale børnecheck. 
Men EU-domstolen har i 2001 fastslået, at det nu er beskæftigelseslandet, der skal 

udbetale børnecheck. Så på trods af at et fl ertal i Folketinget ønskede, at børnechecken 
        er til børn, der bor i Danmark, har EU dikteret, at Danmark  skal
               sende børnecheck til børn, der aldrig har været i Danmark.

Se mere på www.df.dk/EU

df@df.dk . 33375199 . df.dk

Af Torsten Hansen

AARS: De er en del, der 
har været med til at passe 
på de unge i nattelivet i flere 
år. Men de cirka 30 Nat-
teravne, som de kalder sig, 
kunne godt tænke sig at 
blive en større flok i Aars.
- Jo flere vi er, des bedre kan 
vi dække weekenderne, si-
ger Anita Heisz, der på det 
konstituerende møde efter 
den seneste generalforsam-
ling blev genvalgt som for-
mand.

Natteravnene går på ga-
den, når de unge fester i 
byen. Ud over weekender 
så kan det også omfatte 
den kommende tid, hvor 
skoleeleverne fejrer sidste 

skoledag i Aars Lystanlæg. 
- Vi er tre natteravne afsted 
samtidig, det er et krav. Vi 
går blot rundt og kigger. Vi 
ønsker at have et godt for-
hold til de unge, siger Anita 
Heisz.

Det gode forhold funge-
rer heldigvis også. Omkring 
sidste skoledag har de unge 
nemlig selv henvendt sig til 
Natteravnene og orienteret 
om, at sidste skoledag fej-
res i Aars og ikke i Aalborg 
som sidste år. Derfor vil der 
gå Natteravne ved Skøjte-
søen denne dag og aften.

Natteravnene er ikke så 
synlige for andre end de 
unge i nattelivet. Men Nat-
teravnene har besluttet at 
blive mere synlige for den 

brede befolkning - i håb om 
at flere har lyst til at være 
med.
- Vi deltager i By Night d. 
4. juni i Aars. Her kan folk 
komme og høre om, hvad vi 
foretager os, og hvor ofte vi 
går rundt i byen. Vi har en 
stand til By Night, forklarer 
Anita Heisz.
- Vi håber, at der sidder 
nogle, der får lyst til at være 
med til at skabe tryghed i 
nattelivet for de unge men-
nesker, uddyber forman-
den. 

Natteravnenes bestyrelse 
består af formand Anita 
Heisz, kasserer Lene Pe-
dersen, turplanlægger Poul 
Jensen, sekretær Finn Niel-
sen, indkøber Per Knudsen.

Natteravnene i Aars vil 
gerne være en større flok
Natteravnene deltager også i sidste skoledag i Aars

Natteravnenes bestyrelse fra venstre: Sekretær Finn Nielsen, kasserer Lene Pedersen, formand Anita 
Heisz, turplanlægger Poul Jensen og indkøber Per Knudsen.

VESTHIMMERLAND: 
For at styrke børns forstå-
else af og lyst til at deltage 
i demokratiet har landets 
biblioteker udskrevet Bør-
nevalg 2019. Derfor kan 
børn i alderen 4-12 år fra 
mandag den 20. maj til 
Grundlovsdag den 5. juni 
komme på Vesthimmer-
lands Biblioteker og gå til 
stemmeboksen. Her kan de 
sætte kryds ved hvem, de 
synes, skal vinde årets Bør-
nevalg.

Danmarks børnebiblio-
teker er klar med et stærkt 
hold af kandidater og bib-
liotekerne bliver klistret ind 
i valgplakater. 

Der er helt nye navne på 
listen i år, som samlet udgør 
et rigtig stærkt felt med en 
bred afspejling af børnenes 
favoritter. Børnene kender 
nemlig kandidaterne særde-
les godt. 

Der er ikke tale om poli-
tik. Det er derimod figurer 
fra børnebøgerne, der er på 
stemmesedlerne.
- Flere af vores nye kandi-
dater har solid institutions- 
og livserfaring. Andre er 
superstærke på venskaber, 
familiehygge og børneliv, 
så det bliver særdeles spæn-
dende at følge børnevalget i 
år, mener bibliotekar Jette 

Ninette Olsen, Vesthim-
merlands Biblioteker. Ved 
Børnevalget i 2017 vandt 
Villads fra Valby en overbe-
visende sejr med hele 4260 
personlige stemmer og på 
valgsproget om ”Ja til slik”. 
Over 15.000 danske børn og 
biblioteker i 69 kommuner 
deltog i Børnevalget 2017.

Hvorfor Børnevalg? 
Et valg kan være ret dif-

fust for førskole- og indsko-
lingsbørn, men med Børne-
valget bliver det gjort meget 
konkret. Børnene skal nem-
lig selv gå til valg og vælge, 
hvem der skal være årets 
vinder. Børnene kan stem-

me om deres yndlingsfigu-
rer fra børnelitteraturen 
som Vildheks, Karmaboy, 
Børste eller Sallys far – og 
mange flere.

Formålet med Børneval-
get er at give børn en umid-
delbar forståelse af, hvad 
demokrati og valgdeltagel-
se går ud på.
- Børnene får en stemme-
seddel med kandidaterne, 
og så kan de kigge på alle 
valgplakaterne med kan-
didaternes slogans som fx 
”Ja til at passe på hinan-
den” eller ”Nej til stress om 
morgenen”, forklarer Jette 
Ninette Olsen.

Egnens biblioteker vil 
lade børnene stemme

Af Thorkil Christensen

AARS: I de seneste fem 
år har der været et sti-
gende salg af  kommunale 
byggegrunde til boliger i 
Vesthimmerland. Ser man 
på de fire hovedområder i 
kommunen, Aars, Farsø, 
Aalestrup og Løgstør, så 
er  Aars trukket i førertrø-
jen med et salg af  65 kom-
munale grunde i perioden  
fra 2014 og til 2019. Hertil 
kommer yderligere ca. 35 
grunde  i Aars som er solgt 
af  private udbydere.

Løgstør og Farsø er ”ta-
berområder” i den seneste 
opgørelse som  Aars Avis 
er kommet i besiddelse 
af, og Aalestrup kommer 

overraskende ind på an-
denpladsen med et samlet 
salg i fem-årsperioden med 
14 boligparceller. Sammen-
lagt er der i Vesthimmer-
land solgt 92 boligparceller 
i løbet af  de fem år, fordelt 
med tre i 2014, ni i 2015, 
15 i 2016, 22 i 2017, 31 i 
2018 og 12 i den forløbne 
periode af  2019. I Aars er 
det især gået stærkt i 2016, 
2017 og 2018 med salg af 
henholdsvis 11, 18 og 23 
kommunale boligparceller. 
Fra 2014 til 2019 blev der 
kun solgt tre boligparceller 
i Løgstør, og det var helt 
tilbage i 2014 og 2015. I de 
seneste tre år er der ikke 
solgt en eneste kommunal 
parcelhusgrund i Løgstør.

Nærheden til motorvej 
E45 og hovedvej 13 giver 
kort kørselstid til både Aal-
borg, Randers og Viborg, 
og det kan have betydning 
for valget af  boligparcel 
i Aars og Aalestrup, idet 
en del borgere har arbejde 
uden for kommunen.

Der har også været gang 
i salget af  erhvervsgrunde i 
perioden fra 2014 til 2018. 
I Vesthimmerland blev der 
i alt solgt syv erhvervs-
grunde - tre i Aalestrup og 
fire i Aars. 

Fra 2016 til 2018 blev 
der dog udelukkende solgt 
grunde til erhvervsbyggeri 
i Aars, sammenlagt fire 
grunde, viser opgørelsen.

Aars i førertrøjen med 
salg af boligparceller
Salget af byggegrunde i Vesthimmerland er stigende

Bibliotekerne i Vesthimmerland holder også valg, her er dog ingen 
politikere på stemmesedlen.
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Børnevalg på bibliotekerne 

Sidste år vandt Villads fra Valby med sloganet " 
Ja til slik". 

GULDBORGSUND Karmaboy, Børste, Nomerne 
eller en af de andre otte kandidater -hvem fortjener at 
vinde børnevalget i år? De næste par uger er ikke 
forbeholdt de voksne at vurdere, hvem de skal sætte 
deres kryds ved.

Mandag 20. maj starter børnevalget på samtlige af 
Guldborgsunds biblioteker, og det kan blive en mindst 
ligeså stor valggyser som folketingsvalget og valget til 
Europa-Parlamentet, lyder det fra bibliotekerne.

Alle kan afgive deres stemme på et af Guldborgsund-
bibliotekerne, hvor der både vil være valgplakater, 
stemmesedler og en valgurne, så stemmerne bliver 
forseglet. For at undgå valgfusk vil det kun være muligt 
at stemme i den betjente åbningstid frem til 5.

juni.

I 2017 vandt Villads fra Valby en overbevisende sejr med 4.260 personlige stemmer på 
valgsproget " Ja til slik". Over 15.000 danske børn og biblioteker i 69 kommuner deltog i 
Børnevalget 2017.

Voksne, og i særdeleshed politikere, taler rigtig meget om børn og om forhold, der har betydning 
for børn.

Men ofte bliver børnene ikke selv spurgt, og danske børn og unge engagerer sig generelt ikke 
særlig meget i den offentlige debat, siger Michel Steen-Hansen, direktør for Danmarks 
Biblioteksforening.

-Danske børn og unge mangler politisk selvtillid.

Vi tror, det er vigtigt at begynde tidligt med at give børnene lyst til at deltage, og det er oplagt at 
bruge noget, de kender og er trygge ved fra deres litterære univers.

mjg.

4 ONSDAG  15. MAJ 2019 : FOLKETIDENDE
GULDBORGSUND-NYKØBING
GULDBORGSUND-REDAKTIONEN

Værdidebat trak fuldt hus
Marcus Knuth (V) og 
Naser Khader (K) taler 
konservativ værdipolitik 
med Asger Aamund som 
ordstyrer.

NYKØBING Når man som po-
litiker deltager i et vælger-
møde med repræsentanter 
fra 10 andre partier, er der 
ikke den samme dialog, 
som når man bare er to.

Det har Naser Khader (K) 
og Marcus Knuth (V), der 
begge er opstillede i Sjæl-
lands Storkreds, taget kon-
sekvensen af.

På et debatmøde mandag 

på Nykøbing F. Teater ud-
dybede de emnet.

De har været udlændin-
geordførere på samme tids-
punkt og deltaget i debatter 
om burkaforbud og rabiate 
imamer.

- Vi diskuterer fremtidens 
EU, og de udfordringer, vi 
begge to mener, der er med 
parallelsamfund. Men vi vil 
ikke gå til ekstremerne, 
som vi mener, at Stram 
Kurs gør, siger Marcus 
Knuth.

Selv om de to politikere 
- og deres ordstyrer - ligger 
i den samme ende af spek-

tret, mener han ikke, at de-
batten bliver det rene ryg-
klapperi.

- Vi har forskellige syn på, 
hvornår man for eksempel 
skal give statsborgerskab, 
og Asger Aamund er kendt 
som en hardliner, der er 
endnu mere kritisk i for-
hold i udlændingedebatten. 
Så han går til os.

Marcus Knuth oplevede 
under debatmødet, at tilhø-
rerne kunne komme tætte-
re på og stille spørgsmål 
under mere uformelle for-
hold. Næste debatmøde er i 
Nakskov 28. maj. mjg

Debatten i Nykøbing og Næstved var begge med fuldt hus, så 28. maj er der lavet endnu et arran-
gement i Nakskov. Foto: Marcus Knuth/privat

- Forskellen mellem Guldborgsund og resten af landet betyder 
ekstra udgifter for 5,6 millioner kroner 

Det går fremad med at få flygtninge i job

En ud af fire flygtninge i 
kommunen er nu i job

GULDBORGSUND Det 
går fremad med at få 

flygtninge og familiesam-
menførte i job i kommunen.

Andelen af beskæftigede 
lå i februar 2018 på 17,2 
procent, imens den i febru-
ar 2019 steg til 25,5 procent.

Dog er beskæftigelsesan-
delen fortsat en del højere i 
de sammenlignelige kom-
muner og i hele landet.

Her var henholdsvis 35,8 
procent og 37,2 procent 
flygtninge og familiesam-
menførte i beskæftigelse i 
februar 2019.

- Klyngen udvikler sig, 
men det gør vi også, og vi 
kan se, at spændet bliver 
mindre, siger formand for 
beskæftigelsesudvalget Ole 

K. Larsen (V) og henviser 
til et diagram, der er udar-
bejdet af Det Regionale Ar-
bejdsmarkedsråd (RAR) 
Sjælland.

Det viser, at gennemsnit-
tet for klyngekommuner og 
landet i det hele taget er 
faldet fra november 2018, 
imens Guldborgsunds an-
del af flygtninge i beskæf-
tigelse er steget fra 23,3 til 
25,5.

Og der er et tydeligt rati-
onale at gå efter. For for-
skellen mellem Guldborgs-
und og resten af landet 
betyder ekstra udgifter for 
5,6 millioner kroner.

Som følge af denne for-
skel har Guldborgsund 
Kommune udgifter for 5,6 

millioner kroner mere, end 
hvis beskæftigelsesandelen 
var på niveau med de sam-

menlignelige kommuner.
RAR sammenligner de 

sjællandske kommuners 
beskæftigelsesplaner, og 
Guldborgsund, der har op-
stillet 11 tiltag i strategien 
for 2019-2023, er nævnt fle-
re gange.

Blandt andet igennem et 
samarbejde med Business 
Lolland-Falster og kontakt 
med forskellige konsortier 
i forbindelse med Femern 
Bælt-projektet.

Man har derudover for-
søgt at nå ud til eksempel-
vis familiesammenførte 
kvinder igennem sosu-jobs.

MARIA JUEL GLASIUS 
mjg@ftgruppen.dk

“Klyngen
udvikler sig, 
men det gør
vi også, og vi 

kan se, at
spændet 

bliver mindre”

Ole K. Larsen (V), 
formand for 

beskæftigelsesudvalget 
i Guldborgsund Kommune

Guldborgsund Kommune haler 
ind på resten af landet i for-
hold til at få flygtninge og fa-
miliesammenførte i job.
Foto: claus hansen

Mandag 20. maj starter børnevalget på samtlige af Guldborgs-
unds biblioteker. Foto: pr

Børnevalg på 
bibliotekerne
Sidste år vandt Villads fra 
Valby med sloganet “Ja 
til slik”.

GULDBORGSUND Karmaboy, 
Børste, Nomerne eller en af 
de andre otte kandidater - 
hvem fortjener at vinde 
børnevalget i år? De næste 
par uger er ikke forbeholdt 
de voksne at vurdere, hvem 
de skal sætte deres kryds 
ved.

Mandag 20. maj starter 
børnevalget på samtlige af 
Guldborgsunds biblioteker, 
og det kan blive en mindst 
ligeså stor valggyser som 
folketingsvalget og valget 
til Europa-Parlamentet, ly-
der det fra bibliotekerne.

Alle kan afgive deres 
stemme på et af Guldborgs-
und-bibliotekerne, hvor der 
både vil være valgplakater, 
stemmesedler og en valgur-
ne, så stemmerne bliver 
forseglet. For at undgå 
valgfusk vil det kun være 
muligt at stemme i den be-
tjente åbningstid frem til 5. 

juni.
I 2017 vandt Villads fra 

Valby en overbevisende 
sejr med 4.260 personlige 
stemmer på valgsproget “Ja 
til slik”. Over 15.000 danske 
børn og biblioteker i 69 
kommuner deltog i Børne-
valget 2017.

Voksne, og i særdeleshed 
politikere, taler rigtig me-
get om børn og om forhold, 
der har betydning for børn. 
Men ofte bliver børnene ik-
ke selv spurgt, og danske 
børn og unge engagerer sig 
generelt ikke særlig meget 
i den offentlige debat, siger 
Michel Steen-Hansen, di-
rektør for Danmarks Bibli-
oteksforening.

- Danske børn og unge 
mangler politisk selvtillid. 
Vi tror, det er vigtigt at be-
gynde tidligt med at give 
børnene lyst til at deltage, 
og det er oplagt at bruge 
noget, de kender og er tryg-
ge ved fra deres litterære 
univers.

 mjg
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Børnevalg på biblioteket 

NYHEDER. 

VALG Bibliotekerne har netop udskrevet Børnevalg 
2019, for at inddrage børnene i de demokratiske 
procedurer. Børnene kan stemme på deres 
yndlingsfigurer fra børnelitteraturen, f. eks. Karmaboy 
og Sallys far. " Vi vil give børnene en umiddelbar 
forståelse af, hvad demokrati og valgdeltagelse går ud 
på," fortæller børnebibliotekar Karin Husted Larsen. 
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LÆSSØE
LÆSSØE

-  dækker 
hele 
Sjælland

 Gardiner  dækkeservietter
 senGeudstyr  duGe
 dyner  plaider
 puder  håndklæder
 senGelinned  Gode Gaver

Brogade 7 - 4600 køge
(oluf i. Jensens Gård)

Tlf. 5665 0011

Osteopati, fysioterapi, rygskole, 
GLA:D og massage 

Samt specialist i ryg, knæ, slidgigt og piskesmæld
Høj kvalitet, kort venteliste
Kontakt os på 61 16 76 16

Behandling både med og uden henvisning.   
Møns specialiserede ryg, slidgigts klinik.

         MØN RYG & KNÆCENTER
En del af Køge Bugt  

Ryg & Knæcenter
Osteopati, fysioterapi,  

rygskole, GLA:D og massage

Samt specialist i ryg, knæ, slidgigt og piskesmæld

MØN RYG & KNÆCENTER

Brogade 19 D, Køge | Tlf. 61 16 76 16 | www.køgebugtrygogknæ.dk

Specialist i ryg, knæ, 
slidgigt og piskesmæld
Høj kvalitet, kort venteliste    

Behandling både med og uden henvisning   

ALT I BLOMSTER
Lige over for Borup kirke

Bestilling på: Tlf. 61 35 51 91
kgl.bjerre@jubii.dk • www.bjerreflowers.dk

Møllevej 2B • 4140 Borup

• Buketter
• Bårebuketter
• Båredekorationer

• Kranse
• Kistepynt

• Pyntning af kirker

Vi bringer 
også ud

Af Martin Rasmussen

ÅBNING Der var både gratis kaf-
fe, lækre smagsprøver og gode 
tilbud på diverse bagværk fra 
morgenstunden i Strædet i 
Køge, hvor Lagkagehuset slog 
dørene op på hjørnet ved Sta-
tionspladsen. Dertil kom en 
konkurrence med gratis kaf-
fe resten af året som gevinst, 
og tilsammen bidrog det til 
at tiltrække mange kunder på 
åbningsdagen, hvor der var 
trængsel fra morgenstunden.

Lagkagehuset ligger per-
fekt i forhold til pendlerne på 
Køge Station, hvorfor det må 

forventes at blive et yndet ”pit-
stop” for mange på vej til og fra 
arbejde.

Lagkagehuset slog 
dørene op i Strædet
Bageriet Lagkagehuset åbnede sin nyt butik i Køge onsdag morgen

Af Martin Rasmussen

MUSIK Claus Hemplers frem-
ragende nye plade, Kuffert 
fuld af mursten, har indta-
get førstepladsen på den dan-
ske vinyl-hitliste, og for pla-
dekøberne i Køge var der en 
ekstra bonus til turen i pla-
deforretningen Place4Music 
i Nørregade tirsdag eftermid-
dag, for her lagde kunstneren 
selv vejen forbi for at møde 
musikentusiasterne.

Claus Hempler besøgte for-
retningen i Køge for at signere 
sin plade og give et lille num-
mer samtidig, og i den forbin-
delse havde indehaver Kenn 
Hamburger naturligvis sikret 
sig et ekstra stort lager af den 
populære plade, så der var nok 
til alle kunder, som benytte-
de sig af lejligheden til at få et 
personligt touch til pladekø-
bet og en lille snak med Claus 
Hempler.

Musiker besøgte 
Køgeforretning
Place4Music i Nørregade bød forleden 
kunderne inden for til et møde med mu-
sikeren Claus Hempler, der er aktuel med 
albummet Kuffert fuld af mursten

VALG Bibliotekerne har netop udskrevet Børnevalg 2019, for at inddrage 
børnene i de demokratiske procedurer. Børnene kan stemme på deres 
yndlingsfigurer fra børnelitteraturen, f.eks. Karmaboy og Sallys far. ”Vi 
vil give børnene en umiddelbar forståelse af, hvad demokrati og valg-
deltagelse går ud på,” fortæller børnebibliotekar Karin Husted Larsen.  

Børnevalg på biblioteket
Køge Kommune holder tirsdag den 21. maj kl. 19.00-21.00 borgermøde i 
Rishøjhallen om støjgener i Køge Nord. Baggrunden for mødet er de fysi-
ske ændringer, der sker i områderne omkring Køge Nord Station. Der vil 
være oplysninger om støjforhold i boligområderne øst for motorvejen og 
om afværgeforanstaltninger. Tilmelding kan ske på koegenord@koege.dk.

Borgermøde om støjgener

Foto: Jens Wollesen

Side 10 af 30Danmarks Biblioteksforening



  18-05-2019, Frederiksborg Amts Avis, Sektion 2 (2. Sektion), Side 7, 114 ord 

Nu er det børnene, der skal til stemmeboksen 

HELSINGØR: Børnene kender kandidaterne særdeles 
godt, for det er figurer fra børnebøgerne, der er på 
børnenes stemmeseddel.

Et valg kan være ret diffust for førskole-og 
indskolingsbørn, men med Børnevalget bliver det gjort 
meget konkret.

Børnene skal selv gå til valg og vælge, hvem der skal 
være årets vinder.

Børnene kan stemme på deres yndlingsfigurer fra 
børnelitteraturen som Vildheks, Karmaboy, Børste 
eller Sallys far. Valget bliver afgjort ved flertalsvalg, 
ligesom ved de voksnes valg.

11 kandidater stiller op med hver deres slogan. 
Børnene kender kandidaterne særdeles godt, for det er 
figurer fra børnebøgerne, der er på børnenes stemmeseddel.

Danmarks Biblioteksforening står bag Børnevalg 2019, som er et skridt på vejen til børnenes 
demokratiske dannelse.

SEK TION 2  HELSINGØR

Forvaltning fraråder kontrol                                 
med tomme helårsboliger

7
Frederiksborg Amts Avis  n   LØRDAG 18. MAJ 2019

BIOGRAFER

REDAKTIONEN
Torvegade 3, 3.s. 
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 31 00 
Email: helsingoer@sn.dk
Hjemmeside: www.sn.dk 
/helsingoer

Redaktør: Dorte Møller  
Rasmussen (dorte)
Telefon 4921 3100
Journalister:
Andreas Norrie (norrie)
Telefon 4921 3357
Trine  Lønbro Nielsen
( Lønbro)
Telefon 3116 5351

SALG OG ABONNEMENT
Tlf. 4824 4100
hilleroed.salg@sn.dk
Dagligt kl. 8.30-16, lør lukket.

 

LØRDAG
10.00-17.00: Øresundsakvari-

et: Bededagsaktiviteter for 
store og små

12.00: CLICK Festival
12.00 - 14.00: Espergærde Bib-

liotek: Espergærde Maler-
gruppe udstiller

14.00-16.00: Galerie Orange, 
Nordhavnen: I Skovens 
dybe stille ro - udstilling 
med Kirsa Andreasen

14.00-17.00: P-pladsen midt på 
Hellebækvej: Hellebæk Ko-
haves Venner inviterer til 
»Livet i Vandhullerne«

14.00-17.00: Marienlyst Slot: 
Fernisering af udstillingen 
»Kunst på Kryds«

21.00: Café Hornbæk Strand: 
Bryan Adams Night med 
forsanger fra Bryan Adams 
Jam, Jens Peter Løkke

SØNDAG
10.00-17.00: Øresundsakvari-

et: Bededagsaktiviteter for 
store og små

10.00-16.00: Marienlyst Slots-
have: Marienlyst Slots Ven-
ner holder havedag 

11.00-14.00: Marienlyst Slots-
have: Plantemarked

11.00-16.00: Marienlyst Slot: 
Kunst på Kryds

12.00: CLICK Festival 
14.00-17.00: Atelier Lykkeberg, 

Kronborg 2B, Helsingør: 
Marianne Lykkeberg ud-
stiller.

CINEMA CENTER

LØRDAG og SØNDAG
12.00: Ugly Dolls
12.30: Asterix: Trylledrik-

kens Hemmelighed (Med 
dansk tale)

12.30, 14.30, 16.00, 19.30: Aven-
gers: Endgame 

13.00: Dumbo (Med dansk 
tale)

14.00: Den Eventyrlige Park  
15.30, 18.00: Dronningen
16.00, 18.15: Pokemon: Detekti-

ve Pikachu
18.00: Gøg og Gokke

20.15: Five Feet Apart
20.30: John Wick 
20.30: The Hustle 

LOKAL-TV
Lokal-tv på Kanal Hovedsta-

den:
Søndag:
10.00: VTV
10.30: TV Spot
11.00: TV 3000
11.30: TV Øresund

I weekenden løber årets CLICK Festival af stablen. Mange internatio-
nale og nationale stjerner gæster værftshallerne.   Foto:  Arkiv

TID OG STED

HELSINGØR:  Børnene ken-
der kandidaterne særdeles 
godt, for det er figurer fra 
børnebøgerne, der er på 
børnenes stemmeseddel.  
Et valg kan være ret diffust 
for førskole- og indskolings-
børn, men med Børnevalget 
bliver det gjort meget kon-
kret. Børnene skal selv gå til 
valg og vælge, hvem der skal 
være årets vinder. 

Børnene kan stemme på 
deres yndlingsfigurer fra 
børnelitteraturen som Vild-
heks, Karmaboy, Børste el-
ler Sallys far. Valget bliver 
afgjort ved flertalsvalg, li-
gesom ved de voksnes valg. 
11 kandidater stiller op med 
hver deres slogan.  Børnene 
kender kandidaterne særde-
les godt, for det er figurer fra 
børnebøgerne, der er på bør-
nenes stemmeseddel. 

Danmarks Biblioteksfor-
ening står bag Børnevalg 
2019, som er et skridt på ve-
jen til børnenes demokrati-
ske dannelse. 

Nu er det  
børnene,  
der skal til  
stemmeboksen 

LOV OG RET: Kom-
munen har få 
muligheder for at 
gøre noget med de 
over 660 helårsbo-
liger, som sandsyn-
ligvis står tomme i 
strid med loven. 

 
HELSINGØR: Et forslag fra 
Enhedslistens byråds-
gruppe om at sørge for, at 
kommunen håndhæver, at 
helårsboliger ikke i strid 
med boligreguleringsloven 
står tomme hen som led i 
spekulation eller bruges 
ulovligt som sommerhuse, 
bliver både dyrt og besvær-
ligt at føre ud i livet. Det er 
det grundlæggende budskab 
fra forvaltningen i Center 
for By, Land og Vand, som 
sidste år blev bedt om, at se 
på muligheden for at føre 
kontrol med kommunens 
tomme boliger. Nu er sagen 
på dagsordenen på mødet 
mandag i Økonomiudvalget. 

Ifølge forvaltningen, som 
har indhentet deres tal fra 
Bygnings- og Boligregiste-
ret og Folkeregisteret, så 
var der i april i år 664 boli-
ger, hvor der ikke i mindst 3 

måneder havde været nogen 
tilmeldte beboere i folkere-
gisteret.

Derudover var der i sam-
me måned 281 boliger, hvor 
der aldrig har været nogen 
tilmeldte beboere. Disse 
tæller ikke med som mulige 
overtrædelser af boligre-
guleringsloven på grund 
en - for mange ukendt - und-
tagelse, som betyder, at 
bopælspligten, som ellers 
typisk fremgår af lokal- og 
kommuneplan, først gælder 
når en beboer en gang har 
haft folkeregisteradresse på 
stedet.

Dette »smuthul«er blevet 
aktivt benyttet i markeds-
føringen af projektbyggeriet 
Hornbæk Skovpark, hvor 
der i annoncerne stod« In-
gen bopælspligt«. Det var 
også dette projekt, som fik 
Enhedslisten til at stille 
spørgsmålstegn ved kom-
munens kontrol på området. 

Anvisningspligt?
Imidlertid er det svært at 
gøre noget ved boligejere, 
som overtræder boligregu-
leringeloven, mener forvalt-
ningen.

Her er vurderingen nem-
lig, at den eneste sanktions-
mulighed er, at benytte sig 

en anvisningsret, som kom-
munen faktisk har til tom-
me private boliger i henhold 
til samme lovgivning. Pro-
blemet er imidlertid, at kom-
munen næppe har en reel 
mulighed for at henvise bor-
gere i bolignød til husene og 
lejlighederne. Det skyldes, 

at ejeren - selv om vedkom-
mende overtræder loven 
- kan kræve markedslejen. 
Og markedslejen vil ifølge 
forvaltningen være så høj, 
at borgere i bolignød næppe 
vil have råd til at bo der.

Endelig skriver forvalt-
ningen, at man i dag ikke 

har ressourcer til at hånd-
hæve reglerne på området. 
Hvis politikerne ønsker at 
indføre kontrol og sagsbe-
handling på området, så 
indstiller forvaltningen, at 
der bliver givet en bevilling 
til formålet på 300.000 kro-
ner årligt. norrie

Flere borgere, deriblandt to medlemmer af Enhedslisten i Helsingør, undrede sig over, hvordan fra politisk 
hold planlagt helårsbyggeri ved navn Hornbæk Skovpark lige pludselig ikke havde bopælspligt.  
 Illustration: Edvars & Edvars Arkitekter

HELSINGØR: Årbogen 2018 
fra Museerne Helsingør er 
nu til salg i håndkøb. Det 
er en smukt illustreret bog 
på 132 sider, hvor forsiden 
er prydet af søofficeren J.J. 
Bruun, malet i 1757 i sin røde 
og blå uniform med gyldne 
sløjfer.

Bogen rummer, foruden 
museernes årsberetning, 
seks artikler, der både tids- 
og emnemæssigt dækker 
bredt. I bogen kan man bl.a. 

læse om helsingoranernes 
livsvilkår, mens pesten 
rasede i begyndelsen af 
1700-tallet, og om »Daglig-
dag og brudefærd i paryk-
kernes tid, en artikel, der 
bygger på søofficeren Peter 
Schiønnings efterladte pa-
pirer, særligt fra perioden 
1770-1772, hvor Schiønning 
opholdt sig meget i Helsin-
gør. 

I bogen findes også en arti-
kel om Francisco de Miran-

das besøg i Helsingør i 1787. 
Miranda var født i Venezu-
ela og kendt som venezu-
elansk frihedshelt, men end-
te sit liv i spansk fængsel. 
Desuden findes også en arti-
kel om noget helt samtidigt, 
nemlig »Undtagelsen« der 
markerede 75-året for red-
ningen af de danske jøder i 
oktober 1943.  

Årbogen kan købes på 
Bymuseet og på Flynderup-
gård Museet og koster 175,- 

kr.  Medlemmmer af Muse-
umsforeningen får bogen 
gratis. De som ikke fik den 
ved den sidste generalfor-
samling, kan afhente deres 
eksemplar på Bymuseet.

Museernes årbog er  på gaden

Søofficeren Peter Schiønnings 
efterladte papirer fortæller omn 
1770’ernes Helsingør. 
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Bibliotekerne er med på valgkampen 

SORØ/ DIANALUND: Også på bibliotekerne i Sorø 
og Dianalund kommer man til at mærke, at der er 
valgkamp i disse uger.

Det falder godt i tråd med folkebibliotekernes 
formålsparagraf om at fremme oplysning, uddannelse 
og kulturel aktivitet, påpeger biblioteksleder Mia Sørup: 
-Folkebiblioteket er en neutral platform og mødestedet, 
som skal sikre folkeoplysning og den demokratiske 
debat, hvor borgerne kan blive klogere på 
folketingsvalget.

Der kommer til at ske flere forskellige ting i 
bibliotekernes regi.

Karikaturer

Dagligt vil bibliotekerne udvælge en karikaturtegning fra en af dagens aviser og udstille den ved 
indgangen.

Dertil kommer en aktuel valg-Svikmølle-udstilling.

Bibliotekerne vil også promovere alle materialer, der har med politik at gøre -også biografier.

Hver uge vil borgerne blive stillet et spørgsmål, som de kan tilkendegive deres holdning til ved at 
smide farvede bolde i glascylindere.

Bibliotekerne er også ved dette valg klar med en omgang Børnevalg.

Valgdebat Valgdebatmøde er biblioteket også vært for. Det kommer til at foregå onsdag 22.

maj kl. 19 på Sorø Akademi.

Alle partier er inviteret, og som ordstyrer kommer tidligere DR-studievært Trine Sick.

Næste brætspilscafé -lørdag 1. juni på Sorø Bibliotek -kommer også til at bære præg af det 
forestående valg.

Temaet vil nemlig være politik og strategi.

Endelig skal det nævnes, at det i Dianalund er muligt at brevstemme til såvel 
Europaparlamentsvalget som Folketingsvalget på Dianalund Bibliotek.

berthel.

SEK TION 1 SORØ Sjællandske n  MANDAG 20. MAJ 2019
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BIOGRAFER

TID OG STED

REDAKTIONEN
Absalonsgade 1, 4180 Sorø. 
Tlf. 5761 2500 
Soroe.red@sn.dk 
www.sn.dk/soroe
Områderedaktør 
Bjarne Stenbæk (bs) 
-  bjarne.stenbaek@sn.dk  
privat 2545 6787 
Journalister:
Lene Berthelsen (berthel) 
-  lene.berthelsen@sn.dk  
privat 2425 1936 
Ulla Grundtvig Brask (ugb) 
- ulla.grundtvig.brask@sn.dk 
privat 2084 7281 
Martin Pedersen (mped)
- martin.pedersen@sn.dk
privat 3118 66 51
Udebliver avisen - se side 2

Mandag
10.00-13.00: Oasen, Dia-

nalund: Patchwork.
12.00: Kaarsbergcentret, 

Sorø: Madklub. Tilmelding 
på telefonnummer 21 23 58 
90. 

13.30: Tokesvej 1, Sorø: Af-
gang på gå-dig-glad tur. 
Arr.: Frivilligcentret Sorø. 

14.00: Søparken, Ruds Vedby: 
Bankospil.

14.00-16.00: Oasen, Dianalund: 
Sang og musik.

13.00-16.00: Aktiviteten, Sten-
lille: Kortspil. Arr.: Stenlil-
le Pensionistforening.

19.30: Pedersborghallen: Ge-
neralforsamling i PGI.

Tirsdag
9.30: »Det Gamle Posthus«, 

Rudsgade 8, Ruds Vedby: 
Socialt samvær.

9.30-11.00: Aktiviteten, Sten-
lille: Seniordans. 

9.30-11.30: Sorø Hallen: Pe-
tanque. Arr.: Ældre Sagen.

14.00-17.00: Oasen, Rosenvej 5, 
Dianalund: Strikkecafé.

14.00-16.00: Søparken, Ruds 
Vedby: Røde Kors nørkle-
gruppe mødes. 

14.00-16.00: Ruds Vedby IF’s 
baner: Ruds Vedby Krocket 
spiller.

14.00-17.00: Kaarsbergcentret, 
Sorø: L’Hombre-spil. Arr.: 
Ældre Sagen. 

15.00-17.00: Lokalhistorisk 

Arkiv, Stenlille Kulturhus: 
Åbent.

18.30-20.00: Søparken, Ruds 
Vedby: Ruds Vedbys Histo-
rie har åbent.

19.00-20.00: Sorø Sognegård: 
Anonyme Alkoholikere har 
møde.

19.00-21.00: Lillemarksvej 12, 
kld. Sorø: Depressionsfor-

eningen har selvhjælps-
gruppe.

Mandag og tirsdag
18.00: »Sir«
20.00: »The Hustle«.

SKOLESTART: Kom-
munen mangler 
fortsat svar fra 22 
elever. 52 elever 
vælger privatskole.

Af Bjarne Stenbæk

KOMMUNEN: 218 børn, der 
begynder i børnehaveklas-
se efter sommerferien er nu 
fordelt på de seks kommune-
skole, men Sorø Kommune 
mangler fortsat svar fra 22 
elever.

Fagcenter Børn og Famili-
er kan af den tilmelding, der 
er foretaget indtil nu, også 
se, at i alt otte elever, der 
kunne begynde i 0. klasse, 
venter til august 2020 med at 
tage hul på skolelivet.

Fordelingen
For de enkelte skoledistrik-
ter ser tallene således ud:

Frederiksberg Skole: 44 
elever fra eget skoledistrikt 
plus to fra Pedersborg, to fra 
Sorø Borgerskole og en fra 
Næstved - i alt 49 elever. To 
venter til 2020, og fra det sko-
ledistrikt søger fem elever 

privatskole.
Holbergskolen, Dia-

nalund: 42 elever fra eget 
skoledistrikt plus to fra 
Ruds Vedby og en fra Hede-
husene - i alt 45 elever. En 
elev venter til 2020 - otte ele-
ver søger privatskole. Kom-

munen mangler fortsat svar 
fra otte elever.

Pedersborg Skole: 24 elever 
fra eget skoledistrikt plus to 
elever fra Sorø Borgersko-
le, to elever fra Stenlille, to 
elever fra Ringsted samt en 
elev fra henholdsvis Frede-

riksberg og Holbergskolen - i 
alt 32 elever. Fem elever fra 
distriktet søger på privat-
skole - der mangler fortsat 
svar fra to elever.

Sorø Borgerskole: 35 elever 
fra eget skoledistrikt plus 10 
elever fra Pedersborg, to fra 

Stenlille og en fra Holberg-
skolen - i alt 47 elever. Fem 
elever venter til 2020, og 21 
fra skoledistriktet søger på 
privatskole.

Stenlille Skole: 25 elever 
fra eget skoledistrikt plus 
fem fra Holbergskolen, to fra 
Ugerløse, en fra Ruds Vedby 
og en fra Tølløse - i alt 34 ele-
ver. Der mangler svar fra ni 
elever. 10 elever fra skoledi-
striktet søger privatskole.

Ruds Vedby Skole: 11 ele-
ver fra eget skoledistrikt. 
Der mangler svar fra tre ele-
ver. Tre elever fra distriktet 
søger privatskole og en elev 
søger til en folkeskole uden 
for kommunen.

Svært i Ruds Vedby
I alt er 218 elever altså for-
delt. 38 søger en anden skole 
end den i eget skoledistrikt. 
Der mangler svar fra 22 
- ikke mindst de tre, der 
mangler svar fra i Ruds Ved-
by kan gøre en forskel. Her 
ser det lidt udfordrende ud 
med kun 11 tilmeldte. 52 skal 
gå i en af områdets fri- eller 
privatskoler.

218 nye skoleelever er fordelt

Skolerne er klar til at tage imod de nye elever i 0. klasse efter sommerferien.  Foto: Peter Andersen.

SORØ/DIANALUND: Også på 
bibliotekerne i Sorø og Dia-
nalund kommer man til at 
mærke, at der er valgkamp i 
disse uger. 

Det falder godt i tråd med 
folkebibliotekernes for-
målsparagraf om at fremme 
oplysning, uddannelse og 
kulturel aktivitet, påpeger 
biblioteksleder Mia Sørup: 
- Folkebiblioteket er en neu-
tral platform og mødestedet, 
som skal sikre folkeoplys-
ning og den demokratiske 
debat, hvor borgerne kan 
blive klogere på folketings-
valget. 

Der kommer til at ske flere 
forskellige ting i biblioteker-
nes regi.

Karikaturer
Dagligt vil bibliotekerne ud-
vælge en karikaturtegning 
fra en af dagens aviser og 
udstille den ved indgangen. 
Dertil kommer en aktuel 
valg-Svikmølle-udstilling. 

Bibliotekerne vil også 
promovere alle materi-
aler, der har med politik  

at gøre - også biografier.
Hver uge vil borgerne bli-

ve stillet et spørgsmål, som 
de kan tilkendegive deres 
holdning til ved at smide far-
vede bolde i glascylindere. 

Bibliotekerne er også ved 
dette valg klar med en om-
gang Børnevalg. 

Valgdebat
Valgdebatmøde er bibliote-
ket også vært for. Det kom-
mer til at foregå onsdag 22. 
maj kl. 19 på Sorø Akademi. 
Alle partier er inviteret, og 
som ordstyrer kommer tid-
ligere DR-studievært Trine 
Sick. 

Næste brætspilscafé - lør-
dag 1. juni på Sorø Bibliotek 
- kommer også til at bære 
præg af det forestående valg. 
Temaet vil nemlig være poli-
tik og strategi. 

Endelig skal det nævnes, 
at det i Dianalund er mu-
ligt at brevstemme til såvel 
Europaparlamentsvalget 
som Folketingsvalget på Di-
analund Bibliotek.

berthel

Bibliotekerne er med på valgkampen

Biblioteksleder Mia Sørup tager bibliotekernes folkeoplysningsrolle alvorligt - også i valgtider.  
 Foto: Anders Ole Olsen

SORØ: Vestsjællands Brand-
væsen station Sorø måtte kl. 
01.05 natten til søndag en tur 
til Skælskørvej, hvor en ka-
binescooter var væltet ved 
Feldskovvej.

Det var et solouheld, og 
brandvæsnet måtte neutra-
lisere lidt olie og så i øvrigt 
feje glasskår op.

Kabinescooter 
væltede

STENLILLE: Kl. 01.12 natten 
til søndag blev Vestsjæl-
lands Brandvæsen stati-
on Sorø kaldt til en brand i 
Stenlille.

En grøn container på Ho-
vedgaden var dog fuldstæn-
dig udbrændt, da brandfol-
kene kom til Stenlille. Der 
var bogstavelig talt kun fire 
hjul tilbage.

Brandvæsnet går ud fra, at 
branden var påsat.

Container  
udbrændte

SORØ: Søsterloge 79 Duen 
Sorø, har valgt nye embeds-
mænd for perioden 2019 til 
2021.

Overmester: Ellen Høgh 
Jensen. Undermester: Jette 
Eisvang. Sekretær: Lonny 
Sass Rytt. Kasserer: Bir-
git Stockfleth. Skatmester: 
Lene Hasselsteen og fung. 
exmester: Ulla Schmidt 
Hansen.

Nye i søsterloge

Sendes til:
soroe.red@sn.dk
Eller: 
Absalonsgade 1,  
4180 Sorø

Skriv op til 2300 
anslag inkl.  
mellemrum.  
Husk navn og  
adresse under brevet

LÆSER-
BREVE
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  21-05-2019, Furesø Avis, Sektion 1 (1. Sektion), Side 16, 224 ord 

Børnevalg 2019 er udskrevet 

På Værløse og Farum Bibliotek kan børnene 
stemme frem til 5. juni. 

BØRNEVALGSkal Sallys far eller Karmaboy vinde 
valget i år? Nu kan Furesøs børn gå til stemmeboksen 
på Værløse og Farum Bibliotek og vælge, hvem der 
skal vinde årets Børnevalg.

Børnebiblioteket står klar med et stærkt felt, der 
afspejler børnenes favoritter: " Flere af vores nye 
kandidater har solid institutions-og livserfaring," siger 
Camilla Duvald, som er børnebibliotekar ved Ballerup 
Bibliotekerne, og fortsætter: " Andre er superstærke på 
venskaber, familiehygge og børneliv, så det bliver 
særdeles spændende at følge børnevalget i år." Ved 
Børnevalget i 2017 vandt Villads fra Valby en 
overbevisende sejr med hele 4260 personlige stemmer 
og på valgsproget om ' Ja til slik'.

Over 15.000 danske børn og biblioteker i 69 kommuner deltog i Børnevalget 2017.

Alle børn under 18 har indtil onsdag 5. juni chancen for at komme forbi biblioteket og sætte 
kryds ved deres favoritkandidat -blandt de opstillede er kendinge som Karmaboy, Sallys Far, 
Vildheksen, Nomerne og Rita & Krokodille.

Blandt de stærke politiske budskaber i år er ' Ja til at passe på hinanden', ' Nej til stress om 
morgenen', ' Ja til at gå sine egne veje' og ' Nej til numsekløe'.

Kom forbi biblioteket og studer valgplakaternes budskaber og læg din stemmeseddel i boksen. 
Vinderen vil blive offentliggjort nogle dage efter folketingsvalget på Grundlovsdag 5. juni, lyder 
opfordringen.

Børnevalget 2019 er et samarbejde mellem landets folkebiblioteker, arrangeret af Ballerup 
Bibliotekerne og Danmarks Biblioteksforening.

mik.

14 21. MAJ 2019 FuresøAvis

SOMMERSALG
Spar på massevis af sommervarer HELE UGEN

3500 VÆRLØSE • tlf. 44 48 04 10   ❘   3520 FARUM • tlf. 44 95 23 47

KÆMPE
Buksemarked

Mange styles. før optil 799,95

2 par

999,-

SOMMERSALGSOMMERSALG
Kom  til

Sæsonaktuelle 
sommervarer

spar optil 

30%

SPAR 

1 stk. -10%

2 stk. -20%
PÅ ALLE VARER I BUTIKKEN

gælder dog ikke nedsatte varer

AFTENÅBENT I 
VÆRLØSE 23/5 
TIL 21:00

JAKKER
Før optil1499,95

FRIT VALG Nu 

59995

Din Loppe Shop

Bymidten 10 • 3500 Værløse • Tlf. 5217 0616 • www.dinloppeshop.dk 

AFTEN

ÅBENT
TORSDAG D. 23. MAJ

KOM OG FÅ EN ANSIGTSMALING  
KL. 16-18 I VORES TØJKÆLDER

KOM OG GØR ET KUP 
FORNY DIN GARDEROBE 
SE VORES STORE UDVALG AF ALT SLAGS TØJ

Besøg vores tøjafdeling i  

kælderen. Vi har både nyt og  

brugt tøj til spotpriser!
Kaffe, kakao  

eller the med  

et stykke kage

Kr. 20,-

Picnic Festival 26/5: Crepes eller et glas Cidre for kun 25,-
Furesøbad klokken 11:00-15:00 - læs mere på voresmarked.dk eller picnicfestival.dk

 

 min Farvorit!  
             - avec limone et sucre

                .. Helt Naturligt�!

      

Je’ er ik’ født i går..�  

    - men i      

frankrig! 

 Idiot.�   

          

      

Hold Jeres næste møde eller konference på  

Restaurant Furesøbad med Furesøen i forhaven 

og Nørreskoven i baghaven.

Læs mere på furesøbad.dk eller ring 7030 0708

KONFERENCER I SMUKKE OMGIVELSER

Selskaber – Á la carte – Konferencer

S

VANEMÆRKE

T

 AFTENÅBENT TORSDAG 23. MAJ TIL KL. 22

BØRNEVALG Skal Sallys far eller
Karmaboy vinde valget i år?
Nu kan Furesøs børn gå til
stemmeboksen på Værløse og
Farum Bibliotek og vælge,
hvem der skal vinde årets Bør-
nevalg. Børnebiblioteket står
klar med et stærkt felt, der af-
spejler børnenes favoritter:

"Flere af vores nye kandida-
ter har solid institutions- og
livserfaring," siger Camilla Du-
vald, som er børnebibliotekar
ved Ballerup Bibliotekerne, og
fortsætter:

"Andre er superstærke på
venskaber, familiehygge og
børneliv, så det bliver særdeles
spændende at følge børne-
valget i år."

Ved Børnevalget i 2017
vandt Villads fra Valby en
overbevisende sejr med hele
4260 personlige stemmer og
på valgsproget om 'Ja til slik'.
Over 15.000 danske børn og
biblioteker i 69 kommuner
deltog i Børnevalget 2017.

Alle børn under 18 har ind-
til onsdag 5. juni chancen for
at komme forbi biblioteket og
sætte kryds ved deres favorit-
kandidat - blandt de opstille-
de er kendinge som Karma-
boy, Sallys Far, Vildheksen, No-
merne og Rita & Krokodille.
Blandt de stærke politiske
budskaber i år er 'Ja til at passe

på hinanden', 'Nej til stress om
morgenen', 'Ja til at gå sine eg-
ne veje' og 'Nej til numsekløe'.

Kom forbi biblioteket og
studer valgplakaternes bud-
skaber og læg din stemmesed-
del i boksen. Vinderen vil blive
offentliggjort nogle dage efter

folketingsvalget på Grund-
lovsdag 5. juni, lyder opfor-
dringen. Børnevalget 2019 er
et samarbejde mellem landets
folkebiblioteker, arrangeret af
Ballerup Bibliotekerne og
Danmarks Biblioteksforening.

mik.

Børnevalg 2019 er udskrevet
På Værløse og Fa-
rum Bibliotek kan
børnene stemme
frem til 5. juni.

På Værløse og Farum Bibliotek kan børnene stemme frem til 5. juni på deres
favorit til at vinde årets Børnevalg.
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  21-05-2019, Sjællandske, Sektion 1 (1. Sektion), Side 14, 158 ord 

Biblioteker vil have børnene til valgurnerne 

BØRNEVALG: Det er ikke kun de voksne, der 
skal til valgurnerne i de kommende uger. 
Kalundborg Biblioteker holder børnevalg frem til 
den 5. juni. 

KALUNDBORG: Kalundborg Biblioteker er kommet i 
valgkampsstemning, men her er det ikke 
folketingsvalget eller europaparlamentsvalget, som 
optager.

I stedet er det Børnevalget 2019, som er i fokus.

Her kan børn mellem 4 og 12 år frem til den 5. juni 
afgive deres stemme på alle Kalundborg Bibliotekers 
bemandede afdelinger. De kan også deltage i en quiz 
og måske være heldige og vinde en bogpræmie.

På forhånd vil børnene kende mange af kandidaterne 
særdeles godt, for det er figurer fra børnebøgerne der er på børnenes stemmeseddel.

De kan for eksempel stemme på figurer som Antboy, Nomerne eller Rita og Krokodille.

-Danske børn og unge mangler politisk selvtillid.

Vi tror, det er vigtigt at begynde tidligt med at give børnenes lyst til at deltage i den demokratiske 
proces, og det er oplagt at bruge noget, de kender og er trygge ved fra deres litterære univers, 
mener Michel Steen-Hansen, der er direktør for Danmarks Biblioteksforening, som er arrangør 
af Børnevalget.

SEK TION 1 KALUNDBORG Sjællandske n  TIRSDAG 21. MAJ 2019
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BØRNEVALG: Det er 
ikke kun de voksne, 
der skal til valgur-
nerne i de kommen-
de uger. Kalundborg 
Biblioteker holder 
børnevalg frem til 
den 5. juni.

 
KALUNDBORG: Kalundborg 
Biblioteker er kommet i 
valgkampsstemning, men 
her er det ikke folketings-
valget eller europaparla-
mentsvalget, som optager. 
I stedet er det Børnevalget 
2019, som er i fokus.

Her kan børn mellem 4 og 

12 år frem til den 5. juni af-
give deres stemme på alle 
Kalundborg Bibliotekers be-
mandede afdelinger. De kan 
også deltage i en quiz og må-
ske være heldige og vinde en 
bogpræmie.

På forhånd vil børnene 
kende mange af kandida-
terne særdeles godt, for det 
er figurer fra børnebøgerne 
der er på børnenes stemme-
seddel. De kan for eksempel 
stemme på figurer som Ant-
boy, Nomerne eller Rita og 
Krokodille.

- Danske børn og unge 
mangler politisk selvtillid. 
Vi tror, det er vigtigt at be-
gynde tidligt med at give 
børnenes lyst til at deltage i 
den demokratiske proces, og 
det er oplagt at bruge noget, 
de kender og er trygge ved 
fra deres litterære univers, 
mener Michel Steen-Han-
sen, der er direktør for Dan-
marks Biblioteksforening, 
som er arrangør af Børne-
valget.

Rye

Biblioteker vil have børnene til valgurnerne

På Kalundborg Bibliotek og 
kommunens andre bemandede 

biblioteker kan børn mellem 4 
og 12 år frem til den 5. juni  

stemme i Børnevalget 2019.

VANDVÆRK: Besty-
relse i Drøsselbjerg 
Strand parat til at 
se på omkostnings-
niveau, som flere 
brugere finder er 
uacceptabelt højt.  

Af Bjarne Robdrup

DRØSSELBJERG: - Vi hører, 
hvad I siger, og vi tager det 
med i bestyrelsen. Men vi 
har i forvejen lagt op til 
mindst 10 procent reduktion 
på bestyrelseshonorarer og 
andre omkostninger.

Sagt af formanden for 
Drøsselbjerg Strands Vand-
værk, Troels Lund, på søn-
dagens generalforsamling, 

som med 73 andelshavere 
samlede godt 10 procent 
af forbrugerne, langt flere 
end normalt. Med udsagn 
som korruption, bedrageri 
og diktatur fra en af kriti-
kerne, Benny Juul, var der 
forlods lagt i kakkelovnen 
til årsmødet - men så drama-
tisk blev det ikke.

Troels Lunds formands-
beretning blev godkendt, 
og der var også klapsalver 
til et regnskab, som dog bør 
undergå skærpet kontrol i 
forhold til nu, som det blev 
udtrykt.

- Administrationsom-
kostningerne (lønninger, 
honorarer m.m.) er fire-fem 
gange så høje i lille Drøssel-
bjerg  som hos naboen, Kirke 
Stillinge Vandværk, blev det 
påpeget.

Vandværk 
skal spare

Formand Troels Lund i forgrunden. Bestyrelsen blev kritiseret for at bruge (for) mange penge, og det skal der tages hånd om.  Foto: Mie Neel

Benny Juul, en af kritikerne af den siddende bestyrelse, på generalfor-
samlingen.  Foto: Bjarne Robdrup

Efter nøje granskning af hensyn til stemmeoptælling viste det sig, at 
der var 73 stemmeberettigede til stede inklusive fuldmagter.

Der blev lyttet intenst til debatten på generalforsamlingen, der fyldte 
salen i forsamlingshuset i Kirke Helsinge. 

Side 14 af 30Danmarks Biblioteksforening



 
 21-05-2019, Ugeavisen Guldborgsund, Sektion 1 (1. Sektion), Side 15, 281 ord 

Hvem vinder årets børnevalg? 

Karmaboy, Børste, Nomerne eller en af de andre 
otte kandidater -hvem fortjener at vinde 
børnevalget i år? Danmarks Biblioteksforening står 
derfor bag Børnevalget 2019. 

Mandag 20. maj starter børnevalget på samtlige af 
Guldborgsunds biblioteker og der er linet op til en 
mindst ligeså stor valggyser som Folketingsvalget og 
Europa-Parlamentsvalget tilsammen! Børnebibliotekets 
valgforordnede Pia Park opfordrer børn i alle aldre til 
at gøre brug af deres demokratiske ret og stemme på 
deres favorit til børnebibliotekernes landsdækkende 
begivenhed.

Alle kan afgive deres stemme på et af Guldborgsund-
bibliotekerne, hvor der både vil være valgplakater, 
stemmesedler og en valgurne, så stemmerne bliver 
forseglet.

For at undgå valgfusk vil det naturligvis kun være muligt at stemme i den betjente åbningstid helt 
frem til 5. juni.

Har man lyst til at lave sin egen valgplakat, er det også en mulighed. I valgperioden er der 
desuden quizzer for både de små og de større børn, hvor der naturligvis er præmier på højkant.

Hver deres mærkesag Som det hører sig enhver kandidat til, går de elleve kandidater naturligvis 
til valg på hver deres mærkesag.

Det være sig alt fra Karmaboy's " Nej til numsekløe" til Sallys far " Ja til bandeord" eller 
Vildheksen Claras mere politisk korrekte " Ja til at passe på naturen".

Alle stemmer bliver efter valget talt sammen, hvorefter der kåres en vinderkandidat i 
Guldborgsund Kommune.

Derudover bliver stemmerne sendt videre til hovedstadsområdet, hvor den landsdækkende 
vinder forventes offentliggjort fredag 7. juni.

Danmarks Biblioteksforening står derfor bag Børnevalget 2019, som er et skridt på vejen til 
børnenes demokratiske dannelse. Et valg kan være ret diffust for førskole-og indskolingsbørn, 
men med Børnevalget bliver det gjort meget konkret.

Børnene skal nemlig selv gå til valg og vælge, hvem der skal være årets vinder.

Et valg kan være ret diffust for førskole-og indskolingsbørn, men med Børnevalget bliver det 
gjort meget konkret.

15UGEAVISEN GULDBORGSUND • UGE 21/2019

Alle stemmer bliver efter valget talt sammen, hvorefter der kåres en vinderkandidat i Guldborgsund Kommune.  

 FOTO: GULDBIB.DK

Karmaboy, Børste, Nomer-

ne eller en af de andre 

otte kandidater - hvem 

fortjener at vinde børne-

valget i år? Danmarks 

Biblioteksforening står 

derfor bag Børnevalget 

2019.

Mandag 20. maj starter bør-
nevalget på samtlige af 
Guldborgsunds biblioteker 
og der er linet op til en 
mindst ligeså stor valggy-
ser som Folketingsvalget og 
Europa-Parlamentsvalget 
tilsammen!

Børnebibliotekets valg-
forordnede Pia Park opfor-
drer børn i alle aldre til at 
gøre brug af deres demo-
kratiske ret og stemme på 
deres favorit til børnebibli-
otekernes landsdækkende 

begivenhed.
Alle kan afgive deres 

stemme på et af Guldborgs-
und-bibliotekerne, hvor der 
både vil være valgplakater, 
stemme-
sedler og 
en valgur-
ne, så 
stemmer-
ne bliver 
forseglet.

For at 
undgå 
valgfusk 
vil det na-
turligvis 
kun være 
muligt at 
stemme i den betjente åb-
ningstid helt frem til 5. juni.

Har man lyst til at lave 
sin egen valgplakat, er det 
også en mulighed. I valgpe-
rioden er der desuden quiz-

zer for både de små og de 
større børn, hvor der natur-
ligvis er præmier på høj-
kant.

Hver deres 

mærkesag

Som det 
hører sig 
enhver 
kandidat 
til, går de 
elleve kan-
didater na-
turligvis til 
valg på 
hver deres 
mærkesag.

Det være 
sig alt fra Karmaboy’s ”Nej 
til numsekløe” til Sallys far 
”Ja til bandeord” eller Vild-
heksen Claras mere poli-
tisk korrekte ”Ja til at passe 
på naturen”.

Alle stemmer bliver efter 
valget talt sammen, hvoref-
ter der kåres en vinderkan-
didat i Guldborgsund Kom-
mune. Derudover bliver 
stemmerne sendt videre til 
hovedstadsområdet, hvor 
den landsdækkende vinder 
forventes offentliggjort fre-
dag 7. juni.

Danmarks Biblioteksfor-
ening står derfor bag Bør-
nevalget 2019, som er et 
skridt på vejen til børnenes 
demokratiske dannelse. Et 
valg kan være ret diffust 
for førskole- og indsko-
lingsbørn, men med Børne-
valget bliver det gjort me-
get konkret.

Børnene skal nemlig selv 
gå til valg og vælge, hvem 
der skal være årets vinder.

Hvem vinder årets børnevalg?

Et valg kan væ-

re ret diffust 

for førskole- og 

indskolingsbørn, 

men med Børne-

valget bliver det 

gjort meget kon-

kret.

Bestil tid i Nykøbing 
på tlf. 54 85 50 50

eller i Maribo
på tlf. 54 76 20 30

SMERTE OG SLANKEKLINIK

bailine kan være hjælp til:

Vægttab 

Opstramning 

Kostvejledning

Smertelindring 

Muskelspændinger 

Velvære 

bailine Nykøbing F  |  Frisegade 18  |  nykoebingf@bailine.dk

Bestil tid 

i Nykøbing

tlf. 54 85 50 50

Vi tilbyder én

GRATIS
prøvebehandling

STILLADS- OG LIFTUDLEJNING A/S

5486 9401 

VV

Brænder Allé 4 • 4891 Toreby
Tlf. 5486 9401 • Fax 5486 9469 • www.bera.dk• INGEN OPGAVE ER FOR STOR  • INGEN OPGAVE ER FOR LILLE

Se mere på bera.dk

Lej en VIP toiletvogn m. 2 toiletter, 
med eller uden udv. urinal, til dit 
næste event, bryllup, jubilæum, 
gadefest, havefest, sportsdag m.m.
Total vægt 750 kg.
Pris: 7 dage torsdag - onsdag 

2.438,- inkl. moms 
med urinal + 688 kr. inkl. moms 

VIP TOILETVOGN MED ELLER UDEN TANK

Kontakt os hvis du har spørgsmål til vores program eller for at få et uforpligtende tilbud

Velkommen til 

BERA Stillads og Liftudlejning

Tlf. 40 20 51 97
Skovstræde 18, Nysted

Tlf. 40 20 51 97

Privat & erhverv

Jørn 

Poulsen

40 20 51 97
Jakob

Poulsen

40 18 25 78

BESKÆRING - OPRYDNING - GRÆSSLÅNING 

- FAST VEDLIGEHOLDELSE - FLISER

HÆKKLIPNING - UKRUDTSBEKÆMPELSE 

- PLANTNING M. M.

Ring efter din havehjælp

TLF. 21 63 48 90 · MAIL: nymand@lfba.dk

Nyt badeværelse?
Ophugning af eks. gulv, 

isolering 350 mm, lægning 
af 20 mm gulvslange, 

støbning af gulv, 
vårumssikring 

samt alm. 
gulvfl ise  

Ring på telefon 2163 4890 og få et godt tilbud  

Ring 
21 63 48 90 

og fi nd ud af 
hvor billigt 

det er...  

tmestersp.dk

TIL OPSLAGSTAVLEN

Ring allerede i dag og lad os få en snak. 

Det er gratis - Stort som småt

Løser opgaver 

indenfor:

• Til-/ombygning

• Vinduer/døre

• Gulv/loft

• Køkken/bad

• samt meget andet
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 21-05-2019, UgeAvisen Odense, Sektion 1 (1. Sektion), Side 32, 135 ord 

I Odense kan også børnene stemme 

BØRNEVALG. 

ODENSE: Valgfeberen har også ramt Odenses 
børnehavebørn, der nu kan deltage i Børnevalget 2019, 
hvor kendte kandidater fra børnebøgerne kæmper om 
stemmerne.

Det er Danmarks Biblioteksforening, der står bag 
valget, som skal give børnene et første kendskab til 
demokrati og valgdeltagelse.

Ved valget stiller 11 kendte kandidater fra 
børnebøgerne op med forskellige budskaber, som 
børnene kan tage stilling til. De kan studere 
valgplakater, før de tager stemmesedlen og sætter et 
kryds ved deres foretrukne kandidat. Til sidst bliver 
stemmesedlen lagt i boksen -præcis som ved de 
voksnes valg.

I Odense bliver Børnevalget afviklet i følgende biblioteker: Dalum, Tarup, Vollsmose, Højby, 
Holluf Pile og i Borgernes Hus.

Afstemning begynder samme dag, som de voksne kan begynde at brevstemme til 
folketingsvalget. Det vil sige fra den 15. maj. Børnene kan stemme frem til og med 4. juni.

32 Ugeavisen Odense Tirsdag 21. ma j 2019

Odense: Fyns Militærhisto-
riske Museum arrangerer 
25. maj og 8. juni to cykeltu-
re og en spadseretur rundt 
til steder i Odense, hvor der 
udspilledes dramatiske be-
givenheder under besættel-
sen fra 1940 til 1945. Lørdag 
25. maj arrangeres en cykel-
tur på seks-syv kilometer fra 
kaserneporten på Sdr. Boule-
vard via bymidten til Fruens 
Bøge og herfra tilbage til Sdr. 
Boulevard, hvor turen stop-
per. Der vil under turen blive 
fortalt om tildragelser i for-
bindelse med folkestrejken i 
august 1943 med vægten på 
de militære begivenheder 
29. august. Alle er velkomne. 
Man mødes kl. 13 ved kaser-
nen.

Lørdag 8. juni mødes man 
ved kaserneporten kl. 13 og 

derfra tage ud på en cykeltur 
på 10-12 kilometer. Under tu-
ren vil man besøge nogle af 
de steder, hvor dramatiske 
begivenheder fandt sted fra 
sommeren 1944 og fremef-
ter, da nazistiske terrorgrup-
per drev deres spil med mord 
på tilfældige sagesløse per-
soner og med sprængning af 
bygninger.

Lørdag 6. juli vil der være 
mulighed for at deltage i en 
spadseretur i Odense Cen-
trum, hvor adskillige drab på 
sagesløse mennesker fandt 
sted, og hvor mange byg-
ninger – især i Vestergade og 
Kongensgade – blev sprængt 
i luften i de sidste måneder af 
besættelsen. Deltagerne mø-
des ved rådhusets hoveddør 
på Flakhaven kl. 13. Turen er 
på to til tre kilometer. /EXP

Historisk rundgang til 
dramatiske adresser

børnevalg

Odense: Valgfeberen har og-
så ramt Odenses børneha-
vebørn, der nu kan delta-
ge i Børnevalget 2019, hvor 
kendte kandidater fra børne-
bøgerne kæmper om stem-
merne. Det er Danmarks Bib-
lioteksforening, der står bag 
valget, som skal give børnene 
et første kendskab til demo-
krati og valgdeltagelse.

Ved valget stiller 11 kendte 
kandidater fra børnebøger-
ne op med forskellige bud-
skaber, som børnene kan 
tage stilling til. De kan stu-
dere valgplakater, før de ta-
ger stemmesedlen og sætter 
et kryds ved deres foretruk-
ne kandidat. Til sidst bliver 
stemmesedlen lagt i boksen 
- præcis som ved de voksnes 

valg.
I Odense bliver Børneval-

get afviklet i følgende bibli-
oteker: Dalum, Tarup, Volls-
mose, Højby, Holluf Pile og i 
Borgernes Hus.

Afstemning begynder 
samme dag, som de voksne 
kan begynde at brevstemme 
til folketingsvalget. Det vil si-
ge fra den 15. maj. Børnene 
kan stemme frem til og med 
4. juni.

I Odense kan også 
børnene stemme

Karmaboy er én af de 
populære kandidater ved 

børnevalget. 

Find os på din radio

Find os på Facebook
Download Appen Lyt med på Classic FM og oplev passion for musik

Det koster ikke noget at spørge!
Vi har bl.a. erfaring med:

§ Dødsbo
§ Skilsmisse
§ Testamente
§ Køb og salg af fast ejendom
§ Virksomhedsrådgivning

Hjallesevej 85, 5230 Odense M
Nørrevoldgade 32, 5800 Nyborg

+45 69 134 135
www.juridisk-bistand.dk info@juridisk-bistand.dk

get at spørge!

Hjallesevej 85 5230 Od

Fremtidsfuldmagt
kun 2.000 kr.

Testamente
kun 2.950 kr.

Alt i hAve og
Anlægsservice

Tony Hofstedt

Tlf. 40 57 51 02
www.tony-hofstedt.dk
Gravearbejde og pæleboring | Opbrydning af beton og anlægsarbejde

Alt i kloakarbejde | Alt i flisebelægning

Hurtig og

effektiv bekæmpelse

af mulvarpe og

mosegrise

RealMæglerne Sofie Find Ejendomsmægler, MDE
Kanalvej 11 . 5600 Faaborg . Tlf. 61714233 . 5600@mailreal.dk

RealMæglerne
Vi tager det personligt

Designbutik & Kids
Netbutik på tingatango.dk

Kongegade 25-29, 5800 Nyborg - Tlf. 65 30 15 15
Følg med på Facebook;/tingatango, Instagram;@tingatango

600 kvm med lækkert design, kunsthåndværk og
skønne børneting. En levende butik med spændende
og sjove indtryk og med en unik indretning.

I butikken kan du opleve mere end 200 danske
designmærker, fra upcoming designere, kunstnere
og etablerede brands indenfor møbler, interiør,
smykker, planter og en stor afdeling med kreativt
legetøj, kvalitets børnetøj og børneinteriør.

Det vil glæde os at byde dig
velkommen i Nyborg.

Design oplevelse

Tinga Tango
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 24-05-2019, Viborg Stifts Folkeblad, Sektion 1 (1. Sektion), Side 16, <em class="highlight 

highlight_2927">BIBLIOTEKAR</em> ANNEMETTE HASSELSTRØM, 519 ord 

Kulturklumme. " Hva' det?" - demokrati og valg i børnehøjde 

Kulturhjørnet. 

Folketingsvalgkampen var ikke mange timer gammel, 
førend min søn på to et halvt år fra bagsædet på vej til 
dagpleje spurgte " Hva' det?" og " Hvad laver de?".

Han havde fået øje på de folk, der stod med store 
valgskilte i krydset ved Viborg Rådhus og førte 
valgkamp, morgenen efter valget var blevet udskrevet.

Og så kom jeg på en opgave af de større, for hvordan 
forklarer man en dreng på to et halvt, hvad en 
valgkamp og et folketingsvalg er? Vel vidende at han 
formodentlig ikke helt forstod det, gav jeg ham en 
forsimplet forklaring på, hvad de lavede, og det 
tilfredsstillede heldigvis hans nysgerrighed, og han 
sluttede samtalen med at sige " de' fjollede" -og jeg 
slap for yderligere spørgsmål.

Men jeg er ret sikker på, at der vil komme flere spørgsmål i samme stil igen, hvis ikke denne 
gang så ved næste valg.

Men hvordan forklarer man børn helt ned i to-tre års alderen, hvad der sker lige nu, i et sprog de 
forstår? Det kan I heldigvis få hjælp til på biblioteket, hvor der lige nu kører Børnevalg 2019.

Kendte kandidater

I minutterne efter, Lars Løkke Rasmussen trykkede på valgknappen, gjorde Danmarks 
Biblioteksforening og biblioteker over hele landet det samme og udskrev " Børnevalg 2019".

En oplagt mulighed for at lære børnene om det der med valg og demokrati i et sprog, de forstår - 
med udgangspunkt i noget de kender i forvejen, nemlig børnebøger.

For børnevalgets kandidater er fundet i børnebøgernes univers.

Valget er fiktivt, men minder på mange måder i afviklingen om det folketingsvalg, hvor vi 
voksne skal stemme 5. juni.

Gummi-Tarzan vandt

Børnevalget har som formål at styrke børnenes viden og interesse i demokratiet med valg på en 
anderledes og mere børnevenlig måde.

Samtidig er det med til at skabe lyst til at læse bøgerne, hvor valgets kandidater stammer fra.

Børnevalget blev landsdækkende første gang i forbindelse med folketingsvalget i 2015. Her 

 

Kulturklumme. 
"Hva' det?" – demokrati og valg i børnehøjde

Folketingsvalgkampen var ikke 
mange timer gammel, førend 
min søn på to et halvt år fra bag-
sædet på vej til dagpleje spurgte 

"Hva' det?" og "Hvad laver de?".
Han havde fået øje på de folk, der 

stod med store valgskilte i krydset ved 
Viborg Rådhus og førte valgkamp, mor-
genen efter valget var blevet udskrevet.

Og så kom jeg på en opgave af de 
større, for hvordan forklarer man en 
dreng på to et halvt, hvad en valgkamp 
og et folketingsvalg er?

Vel vidende at han formodentlig ik-
ke helt forstod det, gav jeg ham en for-
simplet forklaring på, hvad de lavede, 
og det tilfredsstillede heldigvis hans 
nysgerrighed, og han sluttede samtalen 
med at sige "de' fjollede" - og jeg slap for 
yderligere spørgsmål.

Men jeg er ret sikker på, at der vil 
komme flere spørgsmål i samme stil 
igen, hvis ikke denne gang så ved næ-
ste valg.

Men hvordan forklarer man børn 
helt ned i to-tre års alderen, hvad der 
sker lige nu, i et sprog de forstår?

Det kan I heldigvis få hjælp til på bib-
lioteket, hvor der lige nu kører Børne-
valg 2019.

Kendte kandidater
I minutterne efter, Lars Løkke Rasmus-
sen trykkede på valgknappen, gjorde 
Danmarks Biblioteksforening og bib-
lioteker over hele landet det samme og 
udskrev "Børnevalg 2019".

En oplagt mulighed for at lære bør-
nene om det der med valg og demokra-
ti i et sprog, de forstår – med udgangs-
punkt i noget de kender i forvejen, 
nemlig børnebøger.

For børnevalgets kandidater er fun-
det i børnebøgernes univers.

Valget er fiktivt, men minder på man-
ge måder i afviklingen om det folke-
tingsvalg, hvor vi voksne skal stemme 
5. juni.

Gummi-Tarzan vandt
Børnevalget har som formål at styrke 
børnenes viden og interesse i demokra-
tiet med valg på en anderledes og mere 
børnevenlig måde.

Samtidig er det med til at skabe lyst 
til at læse bøgerne, hvor valgets kandi-
dater stammer fra.

Børnevalget blev landsdækkende før-
ste gang i forbindelse med folketings-
valget i 2015. Her valgte børnene "Gum-

mi-Tarzan" som deres statsminister.
Gummi-Tarzan gik til valg med slo-

ganet "Stop Mobning". Blandt de øv-
rige kandidater i 2015 var også Pippi 
Langstrømpe, Rasmus Klump og Vi-
tello.

Heks på stemmesedlen
Kandidaterne til "Børnevalget 2019" er 
ligesom sidste gang fundet i børnebogs-
universet.

Blandt de 11 opstillede kandidater er 
Lene Kaaberbøls "Vildheks", der går til 
valg med sloganet "Ja til at passe på na-
turen", Anne Sofie Hammers "Magda" 
stiller op med sloganet "Ja til at bestem-

me selv", mens Kenneth Bøgh Ander-
sens "Antboy" har sloganet "Ja til super-
kræfter".

Så hvis I, ligesom jeg, har spørgelyst-
ne børn, der gerne vil vide, hvad alle vi 
voksne går og snakker om lige nu, så tag 
dem med en tur på biblioteket i Viborg, 
Bjerringbro, Karup eller Stoholm i den 
betjente åbningstid.

Lad børnene prøve selv at sætte kryds 
og deltage i et valg – og skal I alligevel 
en tur forbi biblioteket for at brevstem-
me til de rigtige valg, så tag børnene 
med.

Til børnevalg er der nemlig både 
valgplakater, stemmesedler og stemme-

urner ligesom til et rigtigt valg.
Der kan børnestemmes på bibliote-

kerne i Stoholm og Karup frem til 29. 
maj, mens der i Bjerringbro kan stem-
mes frem til 1. juni.

På Viborg Bibliotek kan der stemmes 
til børnevalget til og med 3. juni.

BiBliotekar 
Annemette HAsselstrøm

Kandidatlisten ved børnevalget indeholder kendte personer fra børnebøger.  
Foto: Kristine Hjortshøj

Kulturhjørnet

Hver fredag skriver en medarbejder fra Viborg Bibliotekerne om et emne, som  han/hun er optaget af, i kulturklummen. Emnerne varierer 
fra personlige oplevelser til aktuelle emner, og præsenteres ofte med en skæv vinkel og stof til eftertanke. Der er 21 klummeskribenter 
blandt medarbejderne på de 10 biblioteker i Viborg Kommune, og de byder ind på skift, når de har noget på hjerte.

Naturligvis hører der også en stemmeboks til, 
når børnene skal stemme. Pressefoto

Stemmeurnen er der også blevet plads til. 
Pressefoto

oplevelser i Viborg Kommune
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valgte børnene " Gummi- Tarzan" som deres statsminister.

Gummi-Tarzan gik til valg med sloganet " Stop Mobning". Blandt de øvrige kandidater i 2015 
var også Pippi Langstrømpe, Rasmus Klump og Vitello.

Heks på stemmesedlen

Kandidaterne til " Børnevalget 2019" er ligesom sidste gang fundet i børnebogsuniverset.

Blandt de 11 opstillede kandidater er Lene Kaaberbøls " Vildheks", der går til valg med sloganet 
" Ja til at passe på naturen", Anne Sofie Hammers " Magda" stiller op med sloganet " Ja til at 
bestemme selv", mens Kenneth Bøgh Andersens " Antboy" har sloganet " Ja til superkræfter".

Så hvis I, ligesom jeg, har spørgelystne børn, der gerne vil vide, hvad alle vi voksne går og 
snakker om lige nu, så tag dem med en tur på biblioteket i Viborg, Bjerringbro, Karup eller 
Stoholm i den betjente åbningstid.

Lad børnene prøve selv at sætte kryds og deltage i et valg - og skal I alligevel en tur forbi 
biblioteket for at brevstemme til de rigtige valg, så tag børnene med.

Til børnevalg er der nemlig både valgplakater, stemmesedler og stemmeurner ligesom til et rigtigt 
valg.

Der kan børnestemmes på bibliotekerne i Stoholm og Karup frem til 29.

maj, mens der i Bjerringbro kan stemmes frem til 1. juni.

På Viborg Bibliotek kan der stemmes til børnevalget til og med 3. juni.
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 25-05-2019, Bornholms Tidende, Sektion 2 (Lordag), Side 2, 172 ord 

Børnene lærer om demokrati 

Frem til den 5. juni kan landets børn gå til 
stemmeboksene og stemme på deres favorit til årets 
Børnevalg. Landets børnebiblioteker - inklusive det i 
Rønne - afholder nemlig Børnevalg 2019, for at styrke 
børnenes forståelse af og lyst til at deltage i 
demokratiet, oplyser en mail fra Danmarks 
Biblioteksforening.

- Børnevalg 2019 er på bedste måde med til at give de 
mindste en forståelse for, hvad et valg, og dermed 
hvad demokrati, er for noget. Det er nemlig ikke givet, 
at alle bare lærer dette uden videre, og derfor er det 
vigtigt, at vi har institutioner som biblioteket, der kan 
være med til at uddanne og danne, både de nuværende 
og de kommende generationer, siger Steen Bording 
Andersen (A), formand for Danmarks 
Biblioteksforening, om tiltaget i pressemeddelelsen.

Ved Børnevalget i 2017 vandt Villads fra Valby en overbevisende sejr med hele 4.260 personlige 
stemmer på valgsproget om " Ja til slik". Over 15.000 danske børn deltog dengang i valget.

Landsresultatet af dette års børnevalg meldes ud to dage efter Folketingsvalget den 5. juni. tøm.

2 LØRDAG 25. MAJ 2019 · 2. SEKTION

RØNNE HOVEDREDAKTION Nørregade 11-19 · 3700 Rønne · redaktion@bornholmstidende.dk
JOURNALISTER Jakob Nørmark 5690 3021
REDIGERING & LAYOUT Morten Lindeskov 5690 3067

Ditte Marie Koudal har kloden kær, så hun vil også bruge sin nye butik som omdrejningspunkt for aff aldsindsamling:

Gade fordobler antallet    af butikker
Af Torben Østergaard Møller

ERHVERV
Forretningslivet i Lille Madsegade kan 
ret hurtigt overstås.

Ikke hurtigt overses, for som enhver 
rønnebo ved, er gaden, trods adjektivet 
”lille” i navnet, vældig lang, så hvis 
man som ny i byen skal slentre igen-
nem den for at tage enhver butik i øje-
syn, vil det trods alt tage nogen tid. 

Starter man i gadens nordlige ende, 
kommer man ved nr. 70 til Jensens Ba-
geri ... og uden at man er bevidst om 
det, kunne man sådan set godt dreje 
om hælen lige der, for bagerbutikken 
udgør gadens forretningsliv.

Men!
Det ændrer sig lige om lidt, nærme-

re bestemt når butikken Klodekær åb-
ner for fuld musik i den anden ende af 
gaden næste torsdag den 30. maj klok-
ken 10, altså på Kristi himmelfartsdag. 
Dagen derpå, fredag, bliver åbningen 
bogstaveligt talt markeret for fuld mu-
sik ...

Faktisk ligger der ovre på den anden 
side af gaden, når man står her ved Klo-
dekær i nr. 10 på Lille Madsegade, det 
nyåbnede massagestudio Æstetik og 
Velvære, som Søren Peter Jensen står 
for, men der hedder adressen  Stette-

stræde, fordi indgangen er på den an-
den side af huset.

Dermed kan det slås fast: Ditte Ma-
rie Koudal fordobler med Klodekær an-
tallet af butikker i gaden.

Hun tager imod her i huset, som 
hun i papirerne har læst er en gammel 
købmandsgård fra 1859 – hvilket for-
mentlig blot betyder, at her boede køb-
manden, der har tilsyneladende ikke 
været butik – men i 1941 flyttede dyrlæ-
ge Plint ind og byggede en garage, hvor 
han i enden af nytilbygningen kunne 
have sin praksis.

For to år siden overtog familien 
Koudal huset og søgte om lov til at dri-
ve erhverv på matriklen, hvilket viste 
sig ikke at være noget problem.

Derfor er den gamle, fine, men også 
medtagne, foldedør fra 1941 ind til ga-
ragen nu blevet udskiftet, og der er 
gennem tre store vinduer åbent udsyn 
til butikken. Vinduerne fungerer rent 
faktisk også som en foldedør, eftersom 
de på snedig vis kan foldes, hvorved de 
bliver skubbet op mod og væggen, og 
der er fri adgang til butikslokalet. 

– Lige så snart, det bliver sommer, 
glæder jeg mig vildt meget til at lukke 
hele facaden op på den måde, siger Dit-
te Marie Koudal og demonstrerer, hvor 
let det kan gøres, ligesom hun kan for-
tælle, at inspirationen har hun fra Is 
Kalas i Sandvig, som er udstyret med 
samme foldedør. 

– Jeg tænker også, at det vil indbyde 
folk lidt mere til komme ind, når folde-
døren er åbnet på den måde, tilføjer 
hun.

Fra Valby
Her i butikken er der denne dag kera-
mik i mange former og størrelser på 
hylderne, men de er ikke af den selv-
producerede slags. Ditte Marie Koudal 
laver nemlig slet ikke keramik, men 
har beskæftiget sig med mange andre 
ting. Hun har læst teologi en del år, ta-
get en pædagoguddannelse og solgt 
biodynamiske grøntsager i Valby for 
nu at nævne noget. 

– Vi kommer fra Valby, forklarer 
hun.

– Men flyttede til Bornholm for to år 
siden.

Hvordan fandt I på det?
– Åh, det skyldes mange ting. Vi har 

tidligere haft en stor trang til at komme 
ud af hovedstaden, og det kunne så la-
de sig gøre at flytte hertil med vores tre 
børn på 9, 10 og 11. Men det var da i høj 
grad et stort ryk at skulle tage som fa-
milie – også at skulle introducere bør-
nene til det og fortælle, at nu flytter vi 
fra noget, som de egentlig var glade for. 
Men min mand fik arbejde på heldags-
skolen, allerede inden vi flyttede, og 
det var rigtig dejligt, for så havde vi et 
ståsted.

– Vi havde trangen til at komme ud 

Børnene lærer om 
demokrati 
Frem til den 5. juni kan landets børn gå til 
stemmeboksene og stemme på deres favorit 
til årets Børnevalg. Landets børnebibliote-
ker – inklusive det i Rønne – afholder nem-
lig Børnevalg 2019, for at styrke børnenes 
forståelse af og lyst til at deltage i demokrati-
et, oplyser en mail fra Danmarks Biblioteks-
forening. 

– Børnevalg 2019 er på bedste måde med 
til at give de mindste en forståelse for, hvad 
et valg, og dermed hvad demokrati, er for 
noget. Det er nemlig ikke givet, at alle bare 
lærer dette uden videre, og derfor er det vig-
tigt, at vi har institutioner som biblioteket, 
der kan være med til at uddanne og danne, 
både de nuværende og de kommende gene-
rationer,  siger Steen Bording Andersen (A), 
formand for Danmarks Biblioteksforening, 
om tiltaget i pressemeddelelsen.

Ved Børnevalget i 2017 vandt Villads fra 
Valby en overbevisende sejr med hele 4.260 
personlige stemmer på valgsproget om ”Ja 
til slik”. Over 15.000 danske børn deltog den-
gang i valget.

Landsresultatet af dette års børnevalg 
meldes ud to dage efter Folketingsvalget den 
5. juni. tøm

Køn nok til at danse

I aften, lørdag, optræder Katinka i Raschs 
Pakhuz. Ifølge Musikhuzet har krads ærlig-
hed og musikalsk eventyrlyst etableret ban-
det blandt kritikere, radiolyttere og koncert-
gængere. 

Den københavnske kvartet har da også 
blandt andet vundet en Steppeulv i kategori-
en Årets Håb i 2017 og Carl Prisen i kategori-
en Årets Komponist – Pop i 2018. 

Katinka blev dannet i 2012 af sangskriver 
og sangerinde Katinka Bjerregaard – deraf 
bandets navnet – og i 2014 kom debut-ep’en 
”I røntgen”. I 2015 vandt Katinka DR’s talent-
udviklingsprogram, KarriereKanonen.

I foråret 2017 kom debutalbummet, ”Vi er 
ikke kønne nok til at danse” og i efteråret 
2018 efterfølgeren ”Vokseværk”, hvorfra før-
ste single ”2000 meter i frit fald” røg i heftig 
rotation på både P6 Beat og P4.

Som opvarmning til lørdag aftens koncert 
kan man opleve bandet Esben, som har Es-
ben Munk i front,  og som ifølge Musikhuset 
skriver dansksproget, folkelig pop/rock om 
at vokse op som et barn blandt voksne, der er 
blevet ligeglade med hinanden. Selv at blive 
voksen i et samfund, hvor alle de andre har 
glemt, hvordan det er at være barn. 

Det Aarhus-baserede band har eksisteret 
siden sommeren 2018 og er aktuelt med 
ep’en ”Fastsat på land”. tøm

Katinka. Pr-foto
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 27-05-2019, Sn.dk (Sjællands Nyheder), Sektion 0, 445 ord 

Børn skal sætte kryds 

Det er ikke kun de voksne, der skal stemme i år. Det skal børnene også. Bibliotekerne i 
Ishøj, Vallensbæk og Brøndby inviterer sammen med børnebiblioteker over hele landet til 
Børnevalget 2019. Det gør de for at styrke børnenes forståelse og lyst til at deltage i 
demokratiet. 

Frem til den 5. juni kan børnene gå til stemmeboksene på bibliotekerne og vælge, hvem der skal 
vinde årets børnevalg. Kandidaterne er figurer fra kendte børnebøger.

Både i Ishøj, Vallensbæk og Brøndby er bibliotekerne oversvømmet af valgplakater, og 
stemmeboksen er gjort klar til en forhåbentlig høj valgdeltagelse.

Der er helt nye navne på listen i år, som samlet udgør et rigtig stærkt felt med en bred afspejling 
af børnenes favoritter. Børnene kender nemlig kandidaterne særdeles godt, for det er figurer fra 
børnebøgerne, der er på børnenes stemmeseddel.

- Flere af vores nye kandidater har solid institutions- og livserfaring. Andre er superstærke på 
venskaber, familiehygge og børneliv, så det bliver særdeles spændende at følge børnevalget i år, 
fortæller Camilla Duvald, som er koordinator for børnevalget.

Ved Børnevalget i 2017 vandt Villads fra Valby en overbevisende sejr med hele 4260 personlige 
stemmer og på valgsloganet om »Ja til slik« . Over 15.000 danske børn og biblioteker i 69 
kommuner deltog i Børnevalget 2017.

Voksne, og i særdeleshed politikere, taler rigtig meget om børn og om forhold, der har betydning 
for børn. Men ofte bliver børnene ikke selv spurgt, og danske børn og unge engagerer sig 
generelt ikke særlig meget i den offentlige debat.

- Danske børn og unge mangler politisk selvtillid. Vi tror, det er vigtigt at begynde tidligt med at 
give børnenes lyst til at deltage, og det er oplagt at bruge noget, de kender og er trygge ved fra 
deres litterære univers, siger Michel Steen-Hansen, direktør for Danmarks Biblioteksforening.

Danmarks Biblioteksforening står derfor bag Børnevalget 2019, som er et skridt på vejen til 
børnenes demokratiske dannelse.

Et valg kan være ret diffust for førskole- og indskolingsbørn, men med Børnevalget bliver det 
gjort meget konkret. Børnene skal nemlig selv gå til valg og vælge, hvem der skal være årets 
vinder.

Børnene kan stemme på deres yndlingsfigurer fra børnelitteraturen som Vildheks, Karmaboy, 
Børste eller Sallys far.

- Vi vil give børnene en umiddelbar forståelse af, hvad demokrati og valgdeltagelse går ud på, 
forklarer Camilla Duvald, som har været med til at udvikle Børnevalg og fortsætter:

- Børnene får en stemmeseddel med kandidaterne, og så kan de kigge på alle valgplakaterne med 
kandidaternes slogans som fx »Ja til at passe på hinanden« eller»Nej til stress om morgenen« . 
Og så skal børnene ellers ind i deres egen stemmeboks og sætte kryds ved deres favorit. Valget 
bliver afgjort ved flertalsvalg, ligesom ved de voksnes valg. Vi synes, det er en skøn måde at 
arbejde med formidling af både litteratur og demokrati på. Det bliver spændende at se, hvem der 
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vinder Børnevalget rundt omkring i landet. Selve landsresultatet forventer vi at kunne melde ud 
to dage efter valget kl. 12, siger Camilla Duvald.
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Så skal børnene til valg 

Alle landets børnebiblioteker inklusive Skive Bibliotek 
inviterer nu til Børnevalg 2019, for at styrke børnenes 
forståelse og lyst til at deltage i demokratiet.

Frem til den 5. juni kan danske børn gå til 
stemmeboksene og vælge, hvem der skal vinde årets 
Børnevalg.

Danmarks børnebiblioteker er klar med et stærkt hold 
af kandidater og bibliotekerne bliver oversvømmet af 
valgplakater. Der er helt nye navne på listen i år, som 
samlet udgør et rigtig stærkt felt med en bred afspejling 
af børnenes favoritter.

Børnene kender nemlig kandidaterne særdeles godt, for 
det er figurer fra børnebøgerne der er på børnenes 
stemmeseddel.

-Flere af vores nye kandidater har solid institutions-og livserfaring, fortæller Camilla Duvald, som 
er børnebibliotekar ved Ballerup Bibliotekerne og koordinator for Børnevalget.

-Andre er superstærke på venskaber, familiehygge og børneliv, så det bliver særdeles spændende 
at følge børnevalget i år.

Ved Børnevalget i 2017 vandt Villads fra Valby en overbevisende sejr med hele 4260 personlige 
stemmer og på valgsproget om " Ja til slik".

Over 15.000 danske børn og biblioteker i 69 kommuner deltog i Børnevalget 2017.

Voksne, og i særdeleshed politikere, taler rigtig meget om børn og om forhold, der har betydning 
for børn.

Men ofte bliver børnene ikke selv spurgt, og danske børn og unge engagerer sig generelt ikke 
særlig meget i den offentlige debat.

-Danske børn og unge mangler politisk selvtillid, siger Michel Steen-Hansen, direktør for 
Danmarks Biblioteksforening.

-Vi tror, det er vigtigt at begynde tidligt med at give børnenes lyst til at deltage, og det er oplagt at 
bruge noget de kender og er trygge ved fra deres litterære univers.

Danmarks Biblioteksforening står derfor bag Børnevalget 2019, som er et skridt på vejen til 
børnenes demokratiske dannelse.

Et valg kan være ret diffust for førskole-og indskolingsbørn, men med Børnevalget bliver det 
gjort meget konkret. Børnene skal nemlig selv gå til valg og vælge, hvem der skal være årets 
vinder.

Børnene kan stemme om deres yndlingsfigurer fra børnelitteraturen som Vildheks, Karmaboy, 

Alle landets børnebiblio-
teker inklusive Skive Bib-
liotek inviterer nu til Bør-
nevalg 2019, for at styrke 
børnenes forståelse og lyst 
til at deltage i demokratiet.  

Frem til den 5. juni kan 
danske børn gå til stemme-
boksene og vælge, hvem der 
skal vinde årets Børnevalg. 

Danmarks børnebibliote-
ker er klar med et stærkt 
hold af kandidater og bib-
liotekerne bliver oversvøm-
met af valgplakater. Der er 
helt nye navne på listen i år, 
som samlet udgør et rigtig 
stærkt felt med en bred af-
spejling af børnenes favorit-
ter. Børnene kender nemlig 
kandidaterne særdeles godt, 
for det er figurer fra børne-
bøgerne der er på børnenes 
stemmeseddel.    

- Flere af vores nye kan-
didater har solid instituti-
ons- og livserfaring, fortæl-
ler Camilla Duvald, som er 
børnebibliotekar ved Balle-
rup Bibliotekerne og koordi-
nator for Børnevalget. 

- Andre er superstærke 
på venskaber, familiehyg-
ge og børneliv, så det bliver 
særdeles spændende at følge 
børnevalget i år.

Ved Børnevalget i 2017 
vandt Villads fra Valby en 

overbevisende sejr med hele 
4260 personlige stemmer 
og på valgsproget om ”Ja til 
slik”. 

Over 15.000 danske børn 
og biblioteker i 69 kommu-
ner deltog i Børnevalget 
2017.

Voksne, og i særdeleshed 
politikere, taler rigtig me-
get om børn og om forhold, 
der har betydning for børn. 
Men ofte bliver børnene ikke 
selv spurgt, og danske børn 
og unge engagerer sig gene-
relt ikke særlig meget i den 
offentlige debat.

- Danske børn og unge 
mangler politisk selvtillid, 
siger Michel Steen-Hansen, 
direktør for Danmarks Bib-
lioteksforening.

- Vi tror, det er vigtigt at 
begynde tidligt med at give 
børnenes lyst til at deltage, 
og det er oplagt at bruge no-
get de kender og er trygge 
ved fra deres litterære uni-
vers.

Danmarks Biblioteksfor-
ening står derfor bag Børne-
valget 2019, som er et skridt 
på vejen til børnenes demo-
kratiske dannelse.

Et valg kan være ret dif-
fust for førskole- og indsko-
lingsbørn, men med Børne-
valget bliver det gjort meget 

konkret. Børnene skal nem-
lig selv gå til valg og vælge, 
hvem der skal være årets 
vinder. 

Børnene kan stemme om 
deres yndlingsfigurer fra 
børnelitteraturen som Vild-
heks, Karmaboy, Børste eller 
Sallys far.

- Vi vil give børnene en 
umiddelbar forståelse af, 
hvad demokrati og valgdel-
tagelse går ud på, forkla-
rer Camilla Duvald, som 
har været med til at udvikle 
Børnevalg.

- Børnene får en stemme-
seddel med kandidaterne, 
og så kan de kigge på alle 
valgplakaterne med kan-
didaternes slogans som for 
eksempel »Ja til at passe 
på hinanden« eller »Nej til 
stress om morgenen«. Og 
så skal børnene ellers ind i 
deres egen stemmeboks og 
sætte kryds ved deres favo-
rit. Valget bliver afgjort ved 
flertalsvalg, ligesom ved de 
voksnes valg. Vi synes, det 
er en skøn måde at arbejde 
med formidling af både litte-
ratur og demokrati på.

Børnevalgsarrangørerne 
forventer at kunne melde 
resultatet ud et par dage ef-
ter folketingsvalget.

Så skal børnene til valg

Godzilla får »kam til håret« i »Godzilla 2: King of the Monsters«, som har biografpre- 
miere Kr. himmelfartsdag.

Efter de globale monster-
succeser med bl.a. »Godzil-
la« og »Kong: Skull Island« 
kommer nu næste kapitel 
i Warner Bros. Pictures’ og 
Legendary Pictures’ filmi-
ske MonsterSaga, »Godzilla 
2: King of the Monsters«.

Filmen, der har premiere 
i biografen Cinema3 i Skive 
torsdag 30. maj, er et episk 
action-eventyr, der konfron-
terer Godzilla med nogle af 
popkulturens mest popu-
lære monstre nogensinde. 

Den seneste film i serien 
følger den heroiske indsats 
af det krypto-zoologiske bu-
reau, Monarch, da dets le-
delse - og resten af verdens 
befolkning - står over for 
en gruppe gigantiske, apo-
kalyptiske monstre, herun-
der den mægtige Godzilla, 
der kolliderer med bl.a. Mo-
thra, Rodan og hans ultima-
tive nemesis, den trehovede 
King Ghidorah.

Da disse forhistoriske su-
permonstre - som indtil nu 

kun har været kendt som 
forhistoriske myter - rejser 
sig fra deres gamle hvile-
steder, går de alle efter ver-
densherredømmet, hvilket 
ikke efterlader menneske-
heden mange chancer for at 
overleve.

Michael Dougherty har 
instrueret, og blandt de 
medvirkende er Millie Bob-
by Brown, Vera Farmiga, 
Sally Hawkins og Bradly 
Whitford.

Godzilla og 
forhistoriske 
supermonstre
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Børste eller Sallys far.

-Vi vil give børnene en umiddelbar forståelse af, hvad demokrati og valgdeltagelse går ud på, 
forklarer Camilla Duvald, som har været med til at udvikle Børnevalg.

-Børnene får en stemmeseddel med kandidaterne, og så kan de kigge på alle valgplakaterne med 
kandidaternes slogans som for eksempel »Ja til at passe på hinanden« eller »Nej til stress om 
morgenen«. Og så skal børnene ellers ind i deres egen stemmeboks og sætte kryds ved deres 
favorit.

Valget bliver afgjort ved flertalsvalg, ligesom ved de voksnes valg. Vi synes, det er en skøn måde 
at arbejde med formidling af både litteratur og demokrati på.

Børnevalgsarrangørerne forventer at kunne melde resultatet ud et par dage efter folketingsvalget.
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Børnevalg 2019 -stem på Karmaboy eller Børste 

BØRNEDEMOKRATI: Børnevalget 2019 er et 
skridt på vejen til børnenes demokratiske dannelse. 

KALUNDBORG: Alle landets børnebiblioteker 
inviterer nu til Børnevalg 2019 for at styrke børnenes 
forståelse og lyst til at deltage i demokratiet. På 
Kalundborg Bibliotekers bemandede afdelinger kan 
børn fra fire til 12 år komme og stemme.

De kan frem til den 5. juni komme og vælge, hvem der 
skal vinde årets Børnevalg.

Der er også en quiz, børnene kan deltage i og måske 
være heldige og vinde en bogpræmie.

Danmarks børnebiblioteker er klar med et stærkt hold 
af kandidater, og bibliotekerne bliver oversvømmet af 
valgplakater. Der er helt nye navne på listen i år, som 
samlet udgør et rigtig stærkt felt med en bred afspejling af børnenes favoritter. Børnene kender 
nemlig kandidaterne særdeles godt, for det er fi-gurer fra børnebøgerne der er på børnenes 
stemmeseddel.

Ja til slik«

Flere af de nye kandidater har solid institutions-og livserfaring. Andre er superstærke på 
venskaber, familiehygge og børneliv, så det bliver særdeles spændende at følge børnevalget i år.

Ved Børnevalget i 2017 vandt Villads fra Valby en overbevisende sejr med hele 4260 personlige 
stemmer og på valgsproget om »Ja til slik. Over 15.000 danske børn og biblioteker i 69 
kommuner deltog i Børnevalget 2017.

Hvorfor Børnevalg?

Voksne, og i særdeleshed politikere, taler rigtig meget om børn og om forhold, der har betydning 
for børn. Men ofte bliver børnene ikke selv spurgt, og danske børn og unge engagerer sig 
generelt ikke særlig meget i den offentlige debat.

-Danske børn og unge mangler politisk selvtillid, mener Michel Steen-Hansen, der er direktør for 
Danmarks Biblioteksforening.

-Vi tror, det er vigtigt at begynde tidligt med at give børnenes lyst til at deltage, og det er oplagt at 
bruge noget de kender og er trygge ved fra deres litterære univers.

Stem på yndlingsfigur

Danmarks Biblioteksforening står derfor bag Børnevalget 2019, som er et skridt på vejen til 
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KALUNDBORG: Alle lan-
dets børnebiblioteker invi-
terer nu til Børnevalg 2019 
for at styrke børnenes for-
ståelse og lyst til at deltage i 
demokratiet. På Kalundborg 
Bibliotekers bemandede af-
delinger kan børn fra fire til 
12 år komme og stemme. 
De kan frem til den 5. juni 
komme og vælge, hvem der 
skal vinde årets Børnevalg. 
Der er også en quiz, børnene 
kan deltage i og måske være 
heldige og vinde en bogpræ-
mie.

Danmarks børnebiblio-
teker er klar med et stærkt 
hold af kandidater, og bibli-
otekerne bliver oversvømmet 
af valgplakater. Der er helt 
nye navne på listen i år, som 

samlet udgør et rigtig stærkt 
felt med en bred afspejling af 
børnenes favoritter. Børnene 
kender nemlig kandidaterne 
særdeles godt, for det er fi-
gurer fra børnebøgerne der er 
på børnenes stemmeseddel. 

Ja til slik«

Flere af de nye kandidater 
har solid institutions- og 
livserfaring. Andre er super-
stærke på venskaber, fami-
liehygge og børneliv, så det 
bliver særdeles spændende at 
følge børnevalget i år. 

Ved Børnevalget i 2017 
vandt Villads fra Valby en 
overbevisende sejr med hele 
4260 personlige stemmer 
og på valgsproget om »Ja 
til slik. Over 15.000 danske 

børn og biblioteker i 69 kom-
muner deltog i Børnevalget 
2017. 

Hvorfor Børnevalg? 

Voksne, og i særdeleshed 
politikere, taler rigtig meget 
om børn og om forhold, der 
har betydning for børn. Men 
ofte bliver børnene ikke selv 
spurgt, og danske børn og 
unge engagerer sig generelt 
ikke særlig meget i den of-
fentlige debat. 

- Danske børn og unge 
mangler politisk selvtillid, 
mener Michel Steen-Hansen, 
der er direktør for Danmarks 
Biblioteksforening.

- Vi tror, det er vigtigt at 
begynde tidligt med at give 
børnenes lyst til at deltage, 
og det er oplagt at bruge 
noget de kender og er trygge 
ved fra deres litterære uni-
vers. 

Stem på yndlingsfigur

Danmarks Biblioteksfor-
ening står derfor bag Børne-
valget 2019, som er et skridt 

på vejen til børnenes demo-
kratiske dannelse, og det 
vil Kalundborg biblioteker 
gerne deltage i.

- Børnene kan stemme om 
deres yndlingsfigurer fra bør-
nelitteraturen som Vildheks, 
Karmaboy, Børste eller Sal-
lys far. Så derfor siger vi til 
børnene, kom på et af de be-
mandede biblioteker og stem 
på din kandidat, fortæller 
bibliotekar Tina Christian-
sen, Kalundborg Biblioteker.

Man kan se mere på: 
http://www.børnevalg.dk/ 

Børnevalg 2019 - stem på Karmaboy eller Børste 

Karmaboy er en af de kandidater, der stiller op til Børnevalg 2019

BØRNEDEMOKRATI: Børnevalget 2019 er 
et skridt på vejen til børnenes demokrati-
ske dannelse. 

Du ved det godt: Blodets 
indhold af kolesterol må ikke 
være for højt, for så er der 
øget risiko for at få en hjerte-
sygdom. Men hvornår har du 
senest fået tjekket kolesterol-
tallet? For selvom det havde 
en acceptabel værdi for fem 

eller ti år siden, er det ikke 
sikkert, det er ok i dag.

En blodprøve taget hos 
din praktiserende læge kan 
afsløre blodets indhold af ko-
lesterol. Der kan være flere 
årsager til et forhøjet kole-
steroltal, men den vigtigste 

årsag er kostens indhold af 
mættet fedt, som vi traditio-
nelt får rigeligt af her i Dan-
mark.

Kolesterol sætter sig lang-
somt fast i pulsårerne og dan-
ner her en forfedtning, som 
kan bevirke en forsnævring 

af blodkarrene. Hvis man er 
indstillet på at gå over til at 
spise en fedtfattig kost, som 
er god for kolesteroltallet, 
gælder det om at skære ned 

på kost med meget mættet 
fedt. Det er eksempelvis fedt 
i kød, pålæg, fede mælkepro-
dukter, ost, smør og i mad, 
hvor dyrisk fedt indgår – ek-

sempelvis flødeis, kager og 
chokolade.

Kolesteroltallet skal holdes nede

Kæmpebjørnekloen er i 
nogle områder af Danmark 
et kæmpeproblem. Den 
blev indført her til landet 
i 1800-tallet, men først et 
langt stykke ind i 1900-tallet 
begyndte den at blive et pro-
blem. Arten spredte sig vold-
somt og ukontrollabelt, og i 
dag er den et stort problem 
i blandt andet mange moser, 
på strandegne, enge, i skove 
og flere andre steder.

Naturstyrelsen har blandt 
andre følgende gode råd i 

kampen mod kæmpe-bjør-
neklo:

- Rør aldrig en bjørneklo 
uden beskyttende tøj, hand-
sker og beskyttelsesbriller

- Tøjet skal dække hele 
kroppen og vandafvisende 
materialer er gode. Lange 
gummihandsker giver den 
bedste beskyttelse til hæn-
derne.

- Har du få planter (5-10 
stk.) bør du grave planterne 
op. Det er hårdt arbejde, men 
det giver et effektivt resultat. 

Alternativt kan man rod-
stikke planten ved at skære 
roden over i 20-25 centime-
ters dybde.

- Har du en mindre bestand 
(20-200 stk.) kan du slå plan-
ter. Det kan gøres med en le 
eller en buskrydder, men det 
kræver at man gentager pro-
cessen flere år efter og måske 
allerede samme år. Vær op-
mærksom på ikke at få plan-
tesaft på huden!

Kilde: naturstyrelsen.dk

Kæmpebjørnekloen 
skal bekæmpes

Stort udbytte af lækre grønt-
sager. Det er et af målene 
med at have køkkenhave. 
Men man kan også tage med 
i betragtning hvilke planter, 
der farvemæssigt vil klæde 
hinanden. 

For køkkenhaven er ikke 
kun til nytte, men også til 
pynt. Og så kan man spise 
herlighederne. 

Nyttig og 
køn køk-
kenhave
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børnenes demokratiske dannelse, og det vil Kalundborg biblioteker gerne deltage i.

-Børnene kan stemme om deres yndlingsfigurer fra børnelitteraturen som Vildheks, Karmaboy, 
Børste eller Sallys far. Så derfor siger vi til børnene, kom på et af de bemandede biblioteker og 
stem på din kandidat, fortæller bibliotekar Tina Christiansen, Kalundborg Biblioteker.

Man kan se mere på: http:// www.børnevalg.dk/.
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Børnevalg på bibliotekerne 

ALLE LANDETS børnebiblioteker inviterer nu til 
Børnevalg 2019 - for at styrke børnenes forståelse og 
lyst til at deltage i demokratiet.

Frem til den 5. juni kan danske børn gå til 
stemmeboksene og vælge, hvem der skal vinde årets 
Børnevalg.

Danmarks børnebiblioteker står klar med et stærkt hold 
af kandidater, og bibliotekerne bliver oversvømmet af 
valgplakater. Der er helt nye navne på listen i år, som 
samlet udgør et rigtig stærkt felt med en bred afspejling 
af børnenes favoritter.

Børnene kender nemlig kandidaterne særdeles godt, for 
det er figurer fra børnebøgerne der er på børnenes 
stemmeseddel.

" Flere af vores nye kandidater har solid institutionsog livserfaring", lyder det fra 
børnebibliotekarerne på Hjørring Bibliotekerne. " Andre er superstærke på venskaber, 
familiehygge og børneliv, så det bliver særdeles spændende at følge børnevalget i år".

Ved Børnevalget i 2017 vandt Villads fra Valby en overbevisende sejr med hele 4260 personlige 
stemmer og på valgsproget om " Ja til slik". Over 15.000 danske børn og biblioteker i 69 
kommuner deltog i Børnevalget 2017.

Hvorfor Børnevalg? Voksne, og i særdeleshed politikere, taler rigtig meget om børn og om 
forhold, der har betydning for børn. Men ofte bliver børnene ikke selv spurgt, og danske børn og 
unge engagerer sig generelt ikke særlig meget i den offentlige debat.

" Danske børn og unge mangler politisk selvtillid", siger Michel Steen-Hansen, direktør for 
Danmarks Biblioteksforening, og fortsætter: " Vi tror, det er vigtigt at begynde tidligt med at give 
børnenes lyst til at deltage, og det er oplagt at bruge noget de kender og er trygge ved fra deres 
litterære univers." Danmarks Biblioteksforening står derfor bag Børnevalget 2019, som er et 
skridt på vejen til børnenes demokratiske dannelse. Et valg kan være ret diffust for førskole-og 
indskolingsbørn, men med Børnevalget bliver det gjort meget konkret.

Børnene skal nemlig selv gå til valg og vælge, hvem der skal være årets vinder.

Børnene kan stemme om deres yndlingsfigurer fra børnelitteraturen som Vildheks, Karmaboy, 
Børste eller Sallys far.

" Med Børnevalget får børnene en umiddelbar forståelse af, hvad demokrati og valgdeltagelse går 
ud på", lyder det.

For at kunne stemme, skal børnene besøge ét af Hjørring Bibliotekernes afdelinger.

Her får de en stemmeseddel med kandidaterne, og så kan de kigge på alle valgplakaterne med 
kandidaternes slogans som fx " Ja til at passe på hinanden" eller " Nej til stress om morgenen".

.

.
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De mindste 
af de største
I Kristi Himmelfartsferien
30. maj - 2. juni
se mere på oceanarium.dk

STOP TYVEN!

Hold øje via din
smartphone...

25 år i Nordjylland - det skal fejres 
Komplet godkendt alarmsystem inkl. installation og med 4 
valgfri alarmdetektorer. Uden udbetaling og med et håndvær-
kerfradrag på min. kr. 3.000,- 

Forsikringsgodkendt alarmfi rma siden 1994

TLF.  70 20 35 90

info@alarmnord.dk

www.alarmnord.dk

195,-
Pr. måned

Kontakt din lokale 
leverandør, Rasmus, 

tlf. 20 37 45 25

Alarmsystem 
til privat og erhverv

	
Totalløsninger	inden	for	tømrer,	murer	og	maleropgaver…	
	
Din	nordjyske	håndværker	har	base	i	Frederikshavn	og	har	specialiseret	sig	i	totalløsninger	inden	for	
tømrer,	murer	og	maleropgaver,	så	kunden	kun	behøver	en	håndværksmester	som	
samarbejdespartner	til	at	udføre	deres	opgaver.	Med	vores	store	erfaring	og	dygtige	medarbejder	
samarbejder	vi	med	kunden,	så	kunden	får	det	bedste	resultat..	
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Af Mai Odgaard Petersen
 
ALLE LANDETS børnebibliote-
ker inviterer nu til Børnevalg 
2019 – for at styrke børne-
nes forståelse og lyst til at 
deltage i demokratiet.

Frem til den 5. juni kan 
danske børn gå til stemme-
boksene og vælge, hvem der 
skal vinde årets Børnevalg.

Danmarks børnebibliote-
ker står klar med et stærkt 
hold af kandidater, og bibli-
otekerne bliver oversvøm-
met af valgplakater. Der er 
helt nye navne på listen i år, 
som samlet udgør et rigtig 
stærkt felt med en bred af-
spejling af børnenes favorit-
ter. Børnene kender nemlig 
kandidaterne særdeles godt, 
for det er figurer fra børne-
bøgerne der er på børnenes 
stemmeseddel.

”Flere af vores nye kandi-
dater har solid institutions- 
og livserfaring”, lyder det fra 
børnebibliotekarerne på 
Hjørring Bibliotekerne. ”An-
dre er superstærke på ven-
skaber, familiehygge og bør-
neliv, så det bliver særdeles 
spændende at følge børne-
valget i år”.

Ved Børnevalget i 2017 
vandt Villads fra Valby en 
overbevisende sejr med hele 
4260 personlige stemmer og 
på valgsproget om ”Ja til 
slik”. Over 15.000 danske 
børn og biblioteker i 69 kom-
muner deltog i Børnevalget 
2017.

Hvorfor Børnevalg?

Voksne, og i særdeleshed 
politikere, taler rigtig meget 
om børn og om forhold, der 
har betydning for børn. Men 
ofte bliver børnene ikke selv 
spurgt, og danske børn og 
unge engagerer sig generelt 
ikke særlig meget i den of-
fentlige debat.

”Danske børn og unge 
mangler politisk selvtillid”, 
siger Michel Steen-Hansen, 
direktør for Danmarks Bibli-
oteksforening, og fortsæt-
ter: ”Vi tror, det er vigtigt at 
begynde tidligt med at give 
børnenes lyst til at deltage, 
og det er oplagt at bruge no-
get de kender og er trygge 
ved fra deres litterære uni-
vers.”

Danmarks Biblioteksfore-
ning står derfor bag Børne-
valget 2019, som er et skridt 
på vejen til børnenes demo-

kratiske dannelse. Et valg 
kan være ret diffust for før-
skole- og indskolingsbørn, 
men med Børnevalget bliver 
det gjort meget konkret. 
Børnene skal nemlig selv gå 
til valg og vælge, hvem der 
skal være årets vinder.

Børnene kan stemme om 
deres yndlingsfigurer fra 
børnelitteraturen som Vild-
heks, Karmaboy, Børste eller 
Sallys far.

”Med Børnevalget får bør-
nene en umiddelbar forstå-
else af, hvad demokrati og 
valgdeltagelse går ud på”, 
lyder det.

For at kunne stemme, skal 
børnene besøge ét af Hjør-
ring Bibliotekernes afdelin-
ger. Her får de en stemme-
seddel med kandidaterne, 
og så kan de kigge på alle 
valgplakaterne med kandi-

daternes slogans som fx ”Ja 
til at passe på hinanden” el-
ler ”Nej til stress om morge-
nen”. Og så skal børnene el-
lers ind i deres egen stem-
meboks og sætte kryds ved 
deres favorit. Valget bliver 
afgjort ved flertalsvalg, lige-
som ved de voksnes valg, og 
vinderne meldes ud to dage 
efter valget kl. 12.00.

Børnevalget 2019 gen-
nemføres i samarbejde med 
børnebogsforlagene Turbi-
ne, ABC Forlaget, Gylden-
dal, Høst & Søn, Agama, For-
laget Alvilda og Carlsens for-
lag sammen med Danmarks 
Biblioteksforening. Ballerup 
Bibliotek er tovholder for 
Børnevalg 2019, og Roskil-
de, Rudersdal og

Frederiksberg biblioteker 
har bidraget.

Børnevalg på 
bibliotekerne

Valgplakater inde og ude. På Hjørring Bibliotekerne kan børnene orientere sig om de forskellige kandidater og deres mærkesager.
Foto: PR-foto

På Hjørring Bibliotekerne kan børnene frem til den 5. juni sættes deres eget kryds, når der afholdes 
Børnevalg 2019. Foto: PR-foto
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Og så skal børnene ellers ind i deres egen stemmeboks og sætte kryds ved deres favorit. Valget 
bliver afgjort ved flertalsvalg, ligesom ved de voksnes valg, og vinderne meldes ud to dage efter 
valget kl. 12.00.

Børnevalget 2019 gennemføres i samarbejde med børnebogsforlagene Turbine, ABC Forlaget, 
Gyldendal, Høst & Søn, Agama, Forlaget Alvilda og Carlsens forlag sammen med Danmarks 
Biblioteksforening. Ballerup Bibliotek er tovholder for Børnevalg 2019, og Roskilde, Rudersdal 
og Frederiksberg biblioteker har bidraget.
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Valg i børnehøjde 

BRØNDERSLEV: Alle landets børnebiblioteker 
inviterer til Børnevalg 2019 for at styrke børnenes 
forståelse og lyst til at deltage i demokratiet. Frem til 5. 
juni kan danske børn gå til stemmeboksene og vælge, 
hvem der skal vinde årets Børnevalg.

-Danmarks børnebiblioteker er klar med et stærkt hold 
af kandidater og bibliotekerne bliver oversvømmet af 
valgplakater. Der er helt nye navne på listen i år, som 
samlet udgør et rigtig stærkt felt med en bred afspejling 
af børnenes favoritter. Børnene kender nemlig 
kandidaterne særdeles godt, for det er figurer fra 
børnebøgerne der er på børnenes stemmeseddel, 
skriver bibliotekerne.

Børnene kan stemme om deres yndlingsfigurer fra 
børnelitteraturen som Vildheks, Karmaboy, Børste 
eller Sallys far.

Danmarks Biblioteksforening står bag Børnevalget 2019, som er et skridt på vejen til børnenes 
demokratiske dannelse.

FAKTA MICHAEL EIFER OG ECH

Michael Eifer er 39 år og bor i Dronninglund.

Driver til dagligt Nordjyllands Hundeskole, hvor han tilbyder træning af alle typer hunde efter 
samme skabelon, som han har trænet Echo.

Har trænet hunde siden han var barn, hvor det siden 2010 har været mere struktureret og siden 
professionelt igennem Nordjyllands Hundeskole.

Er oprindeligt uddannet programmør, men den uddannelse har han ikke brugt i mange år. I 
stedet har han af egen drift studeret, filosofi, psykologi og biologi.

Har arbejdet i mange år som dørmand bl. a. i Aalborg samt overvåget patienter i psykiatrien og 
indsatte i fængsler.

Hunden Echo er syv år gammel og er en belgisk hyrdehund af typen Malinois. Michael Eifer ejer 
ud over Echo to andre hunde af samme type, Ice og Schnappi, som han også forventer skal ud 
og vinde mesterskaber.

O

Fredag 31. maj 2019 NORDJYSKE Stiftstidende 15 .
.
.

a Dronninglund

Så snart Echo kom ud af bilen, var han klistret til Michael Eifers ben. 
Ifølge Michael Eifer er det ikke, fordi han skal, men fordi han elsker 
det.

Når Michael Eifer ikke træner Echo eller en af sine to andre hunde, 
driver han Nordjyllands Hundeskole, hvor han hjælper andre med 
at træne hunde i lydighed.

mulere hundens behov og 
følelser efter, hvordan man 
gerne vil have den til at age-
re, siger Michael Eifer.

VM gik fantastisk
VM blev afholdt i den tjekki-
ske by Písek over to dage og 
to runder.

Som Michael Eifer selv be-
skriver oplevelsen, så var 
Echo helt tændt og klar til at 
komme i gang.

Musklerne i bagbenene 
dirrede, og han var klar til at 
vise sit værd efter den inten-
se træning op til VM-finalen.

Michael Eifer ville ikke 
helt selv tro på, hvor godt 
det gik, og hvor flot en pla-
cering de fik. Han havde ik-
ke turdet håbe på at vinde, 

og han var overvældet af 
lykke, da det gik op for ham, 
at Echo havde vundet.

- Jeg fik beskeden, at selv 
om der var nogle fejl i det, så 
var det stærke bånd imellem 
os så tydeligt, at vi endte 
med at vinde. Det var en 
kæmpestor anerkendelse af 
alt det store arbejde, vi har 
lavet med træningen, særligt 
efter at jeg har mødt meget 
kritik for det af andre hun-
detrænere, siger Michael Ei-
fer.

Efter en lang weekend 
med VM i Tjekkiet og en lang 
køretur i den specialbygge-
de varevogn med hundebur 
og tre hunde bagi, var Mi-
chael Eifer meget træt og 
lykkelig. 

Men at han og Echo havde 
vundet VM, gav genklang i 
hele Nordjylland. Derfor 
blev han mødt af en stor 
gruppe lokale ved ankom-
sten til Dronninglund. End-
nu et vigtigt hak i hatten for 
Michael Eifer og Echo, og 
den heltemodtagelse sætter 
han virkelig stor pris på i 
dag. 

- Det var helt fantastisk at 
blive modtaget og overra-
sket på den måde, siger Mi-
chael Eifer.

Anerkendelsen betyder meget
Tilbage på træningsbanen i 
Dronninglund en uges tid 
efter VM er makkerparret på 
vej tilbage til bilen.

Men det sker ikke uden et 

udbrud fra en af de lokale.
- Hey! Er det dig med VM-

vinderen?, lyder det fra ten-
nisbanen.

Michael Eifer stopper op 
og smiler over hele femøren 
og taler lidt med kvinden 
igennem buske og krat.

Tydeligt stolt og glad for 
anerkendelsen. Af Echo, af 
deres præstation, men ikke 
mindst også anerkendelse af 
hans arbejde som hundetræ-
ner. Han har ofte har mødt 
kritiske røster i forhold til 
hans tilgang til træningen.

- Det er sådan nogle ople-
velser, der gør det hele værd. 
Ikke den plastikpokal, jeg 
har stående hjemme på hyl-
den, lyder det fra en storsmi-
lende Michael Eifer. 

Når Echo først er ved siden af Michael 
Eifer, ænser han ikke verden omkring 
dem. Det er nærmest som at se en 
trancetilstand imellem de to, hvor 
Echo flytter sig efter hver en lille  
bevægelse, Michael måtte lave.

Det er ikke til at se, at Echo  
sidste år havde et brækket ben. 
Michael Eifer er også selv  
imponeret over, hvor hurtigt 
hunden kom tilbage i god form  
efter skaden.

 {Michael Eifer er 39 år og bor i Dronninglund.

 {Driver til dagligt Nordjyllands Hundeskole, hvor han tilbyder 
træning af alle typer hunde efter samme skabelon, som han har 
trænet Echo.

 {Har trænet hunde siden han var barn, hvor det siden 2010 har 
været mere struktureret og siden professionelt igennem Nord- 
jyllands Hundeskole.

 { Er oprindeligt uddannet programmør, men den uddannelse 
har han ikke brugt i mange år. I stedet har han af egen drift  
studeret, filosofi, psykologi og biologi.

 {Har arbejdet i mange år som dørmand bl.a. i Aalborg samt 
overvåget patienter i psykiatrien og indsatte i fængsler.

 {Hunden Echo er syv år gammel og er en belgisk hyrdehund af 
typen Malinois.

 {Michael Eifer ejer ud over Echo to andre hunde af samme type, 
Ice og Schnappi, som han også forventer skal ud og vinde mester-
skaber.

FAKTA
MICHAEL EIFER OG ECHO

SKAGEN: Spontant, råt og 
uspoleret. Der lægges  
ingen faste planer på  
forhånd, når de dygtige 
musikere spiller og  
jammer uden sætliste, som 
man gjorde dengang 
blues’en var ung og farlig - 
og publikum kan glæde sig 
til en koncert, der er intim, 
spontan, rå og uspoleret, 
og fyldt med musikalske 
overraskelser og mesterlig 
blues.

Sådan lyder det fra  
Kulturhus Kappelborg, der 
er klar til den sidste Blues-

night i denne sæson 1. juni.
Publikum kan glæde sig 

til Knut Eide (N), Troels 
Jensen, Paul Banks (US/
DK), Thyge Van Dassen, 
Peter Nande, Olav Poulsen, 
og endelig tusindkunstne-
ren Mik Schack.

Fra kulturhuset lyder 
det, at de denne aften godt 
ved, at de er lidt i kappe-
strid med i Champions 
League-finalen, men at de 
håber på den sædvanlige 
gode opbakning, og til gen-
gæld garanterer en aften 
helt uden fodbold.

Kappestrid i 
blues’ens tegn

BRØNDERSLEV: Alle landets børnebiblioteker inviterer til 
Børnevalg 2019 for at styrke børnenes forståelse og lyst 
til at deltage i demokratiet. Frem til 5. juni kan danske 
børn gå til stemmeboksene og vælge, hvem der skal  
vinde årets Børnevalg.

- Danmarks børnebiblioteker er klar med et stærkt hold 
af kandidater og bibliotekerne bliver oversvømmet af 
valgplakater. Der er helt nye navne på listen i år, som sam-
let udgør et rigtig stærkt felt med en bred afspejling af 
børnenes favoritter. Børnene kender nemlig kandida- 
terne særdeles godt, for det er figurer fra børnebøgerne 
der er på børnenes stemmeseddel, skriver bibliotekerne.

Børnene kan stemme om deres yndlingsfigurer fra  
børnelitteraturen som Vildheks, Karmaboy, Børste eller 
Sallys far. 

Danmarks Biblioteksforening står bag Børnevalget 
2019, som er et skridt på vejen til børnenes demokratiske 
dannelse.

Valg i børnehøjde

Der inviteres til Børnevalg 2019. Privatfoto
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Børnene skal til stemmeurnerne på bibliotekerne 

Det er ikke kun de voksne, der skal stemme i år. Det skal børnene også på bibliotekerne. 
Bibliotekerne i Ishøj, Vallensbæk og Brøndby inviterer sammen med børnebiblioteker over 
hele landet til Børnevalget 2019. Det gør de for at styrke børnenes forståelse og lyst til at 
deltage i demokratiet. 

Frem til den 5. juni kan børnene gå til stemmeboksene på bibliotekerne og vælge, hvem der skal 
vinde årets børnevalg. Kandidaterne er figurer fra kendte børnebøger.

Både i Ishøj, Vallensbæk og Brøndby er bibliotekerne oversvømmet af valgplakater, og 
stemmeboksen er gjort klar til en forhåbentlig høj valgdeltagelse.

Nye kandidater

Der er helt nye navne på listen i år, som samlet udgør et rigtig stærkt felt med en bred afspejling 
af børnenes favoritter. Børnene kender nemlig kandidaterne særdeles godt, for det er figurer fra 
børnebøgerne, der er på børnenes stemmeseddel.

- Flere af vores nye kandidater har solid institutions- og livserfaring, fortæller Camilla Duvald, 
som er koordinator for Børnevalget.

- Andre er superstærke på venskaber, familiehygge og børneliv, så det bliver særdeles 
spændende at følge børnevalget i år.

Ved Børnevalget i 2017 vandt Villads fra Valby en overbevisende sejr med hele 4260 personlige 
stemmer og på valgsproget om 'Ja til slik'. Over 15.000 danske børn og biblioteker i 69 
kommuner deltog i Børnevalget 2017.

Hvorfor børnevalg?

Voksne, og i særdeleshed politikere, taler rigtig meget om børn og om forhold, der har betydning 
for børn. Men ofte bliver børnene ikke selv spurgt, og danske børn og unge engagerer sig 
generelt ikke særlig meget i den offentlige debat.

- Danske børn og unge mangler politisk selvtillid, siger Michel Steen-Hansen, direktør for 
Danmarks Biblioteksforening.

- Vi tror, det er vigtigt at begynde tidligt med at give børnenes lyst til at deltage, og det er oplagt 
at bruge noget, de kender og er trygge ved fra deres litterære univers.

Danmarks Biblioteksforening står derfor bag Børnevalget 2019, som er et skridt på vejen til 
børnenes demokratiske dannelse.

Fra diffust til konkret

Et valg kan være ret diffust for førskole- og indskolingsbørn, men med Børnevalget bliver det 
gjort meget konkret. Børnene skal nemlig selv gå til valg og vælge, hvem der skal være årets 
vinder.
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Børnene kan stemme om deres yndlingsfigurer fra børnelitteraturen som Vildheks, Karmaboy, 
Børste eller Sallys far.

- Vi vil give børnene en umiddelbar forståelse af, hvad demokrati og valgdeltagelse går ud på, 
forklarer Camilla Duvald, som har været med til at udvikle Børnevalg og fortsætter:

- Børnene får en stemmeseddel med kandidaterne, og så kan de kigge på alle valgplakaterne med 
kandidaternes slogans som fx 'Ja til at passe på hinanden'eller'Nej til stress om morgenen'. Og så 
skal børnene ellers ind i deres egen stemmeboks og sætte kryds ved deres favorit. Valget bliver 
afgjort ved flertalsvalg, ligesom ved de voksnes valg. Vi synes, det er en skøn måde at arbejde 
med formidling af både litteratur og demokrati på. Det bliver spændende at se, hvem der vinder 
Børnevalget rundt omkring i landet. Selve landsresultatet forventer vi at kunne melde ud to dage 
efter valget kl. 12, siger Camilla Duvald.

Børnevalget 2019 gennemføres i samarbejde med børnebogsforlagene Turbine, ABC Forlaget, 
Gyldendal, Høst & Søn, Agama, Forlaget Alvilda og Carlsens forlag sammen med Danmarks 
Biblioteksforening. Ballerup Bibliotek er tovholder for Børnevalg 2019, og Roskilde, Rudersdal 
og Frederiksberg biblioteker har bidraget.
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Alt materiale i Infomedia er ophavsretligt beskyttet.
Kunden må ikke sælge, videregive, distribuere, gengive eller mangfoldiggøre materiale fra Infomedia uden særlig og 
skriftlig aftale med Infomedia. Overført (downloadet) materiale skal slettes efter anvendelsen og må ikke indlægges i 
informations-genfindingssystemer, som for eksempel elektroniske postsystemer, databaser, fælles netværk eller 
lignende. 

Videreformidling
Kunden må foretage videreformidling (ved videreformidling forstås kopiering, distribution via elektronisk post, 
tilrådighedsstillelse i databaser, på netværk eller lignende) af modtagne overskrift- og indledningsformater inden for 
kundens egen virksomhed. Al anden videreformidling af materiale fra Infomedia skal aftales skriftligt med Infomedia. 
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